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Ha nem ragadjuk kl a börtönből
Duclos elvtársa®, az annyit jelent,
hogy megadjuk magunkat a hábo.
rúnák, a fasizmusnak, a katasztró.
fának.
A francia nép nem akar fasizmust, amely háborúhoz
vezethet.
A francia nép országa függetlenségét, demokratikus kormányt, békét
akar. És kl is t u d j a kényszeríteni
akaratát, mert tetteiben egységes,
Az Imperlalislák abban remény,
kednek, hogyha háborút robbantanak ki, meg tudják gátolni azt
hatalmas
megmozdulást,
amely
Franciaország népét felszabadításához, egy demokratikus kormányhoz
fogja vezetni. A francia Imperialisták minden
eszközzel
halogatni
akarják azt az időt, amikor már
szabad
országunkból
kisöpörjük
őket és
amikor
Franciaország
egyenrangú nemzetként foglalja el
helyét a demokratikus táborban, a
béketáborban.
A lázas háborús készülődésnek
következménye az egyre növekvő
nyomorúság; nyomorúság a foglalkoztatott munkásoknak, mert ke.
vés bért kapnak, amelynek vásárlóereje egyre jobban csökken. Még
nagyobb nyomorúság azoknak, akik
részleges, vagy teljes munkanélkü
liek, vagy azért, mert a gyára 1 ,
ahol dolgoztak, nem lehetett hadianya ggyártásra
átállítani,
vagy
azért, mert a kormány a keleti országokkal nem hajlandó gazdasági
kapcsolatokat létesíteni. Ez a hely.
zet például a textilmunkások esetében. Nyomorúság a magas adókkal sújtott dolgozó
parasztoknak
is. A műtrágya és az iparcikkekára egyre növekszik miközben a
kormány a mezőgazdasági termények arát csökkenteni akarja. Nyomorúság a fiataloknak, akik befejezve iskoláikat, nem tudnak szakmát tanulni és egyre kevésbbé van
módjukban tanulmányaikat
folytatni.
A háborús készülődés végül is
függetlenségünk elveszítését, a teljes amerikai megszállást jelentené.
Azt jelenti ez, hogy hazánk földjére betolakodott banditák háborús
támaszpontokat létesítenek,
mun.
kasokat gyilkolnak mint Melun.ban,
a parasztokat házaiból
elüldözik,
földjükből kiforgatják mint Charantes-bau, a fiatalságot pedig háborús propagandával
mételyezik
meg. De Franciaország népe nem
akar Ilyen megszállást. A dokk. és
más munkások az ország minden
részében tüntetnek. A briesi parasz.
tok eltüntetik azokat a cövekeket,
amelyeket az amerikaiak helyeztek
földjeikre repülőtér körülhatárolására A Saint Quantin és Oyonax
fiataljai
az
amerikai
életforma
szépségeit magasztaló kiállítást felgyújtották.
Mindez elég ok arra, hogy Mau.
rice Thorez kijelentése: „Francia,
ország népe soha sem fog a Szovjetunió ellen háborút viselni ' valósággá váljék és irányítsa a francia
népet tevékenységében.
Franciaország népe erősen tartja
a békefront rá eső szakaszát. Nem
vagyunk egyedül, számottevő része
vagyunk annak a nagy békemozgalomnak, amely magában foglalja
a német népnek Németország kettéosztása és újra felfegyverzése elleni harcát, az európai demnkraU.
kus országok békés építkezését, valamint a Sztálin elvtárs bölcs vezetése alatt álló
Szovjetuniónak a
kommunizmus építésében folytatót!
munkáját.
Kívánok nektek, kedves magyar
barátaim, újabb és nagy sikereket
munkátokhoz. Mi, franciák, a világ
valamennyi becsületes dolgozójával
együtt biztosak vagyunk abban,
hogy a világ béketábora megakadd,
lyozza a háborút és megvédi a bé.
két.

Megtöltötték vízzel
a cimljanszkajai összekötőcsatornát is
Moszkva (TASZSZ). A hajózható
Volga-Don csatorna
megtöltésével
egyidöben befejezték a hajózható
ctószekötöcsatorna
feltöltését
ie.
Két zsilipet
építettek
itt
fel
*
tizennegyediket
es a tizen-

Megkezdődött ne ipari tanulók jelentkezése a vasipari*'
Kistelek dolgozó parasztsága késztHödIk
az d j gabona betakarítására

PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK

ötödiket. Ilymódon lehetővé vált
azoknak a hajóknak az átbocsátása, amelyek a Don felső szakaszától a cimljanszkajai tengeren keresztül a Don alsó szakasza
felé
tartanak,
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Az Újszegedi Kenderszövő dolgozói a június 14 győzelem után új célt tűztek maguk

A vasárnapi
megyei
béketa- főkapitánysághoz, a belligymlnisz
lálkozón
Aime
Massei,
a tériumhoz menő küldöttségek sora
francia
nép
egyik
békehar- követeli Duclos és Stil elvtársak ki.
cosg mondotta el
az
alábbi szabadítását. Mint ahogyan azt
beszédei:
d
Párt Politikai Irodája mondta:

A munkások e lelkes harcára az
brszág valamennyi vidékén válaszoltak a néptömegekFranciaországban ma egymást érik a tilta.
kozó sztrájkok és tüntetések. Sok
helyen huszonnégyórás
tiltakozó
sztrájkot tartottak. LUle városában
egy kiállítást — amely a koreai háborút és Ridgwayt magasztalta —
szélzúztak. Bordeux.ban az ame.
rikai konzulátus egyes épületeit és
hadianyagraktárát a tömeg
meg.
sem m isi le tte.
A kormány megijedf. Érezte ezekben a napokban a közeli végnek
előszelét- Aljasságában arra vetemedett, hogy letartóztatta
André
Stil Sztáttn.díjas író®, a Párt Köz.
ponti Bizottságának tagját, a párt
központi lapjának, a PHumanité'nek főszerkesztőjét. De ezzel nem
elégedett meg. Szerdán este negyed
11.kor letartóztatták Jacques Duclos
elvtársat, a Francia Kommunista
Párt titkárát Az amerikai impe.
rialistákat kiszolgáló francia
kor.
mány a párt vezetőségét akarja
felszámolni és úgy gondolják, hogy
ezzel meg tudják akadályozni a
francia nép békeharcának megszervezését.
Legyen bár a megtorlás százszorta cró'sebb, ezt a mozgalmat semmi
sem tartóztathatja fel. Franclaor.
szág népe újra megmutatta, hogy
nem akar fasizmust. A békemozgalom Duclos elvtárs letartóztatása
után egyre nagyobb méreteket ölt.
A Francia Kommunista Párt Politikai Irodájának és a Szakszervezetek Szövetsége irodájának felhívá.
sára a munkások tiltakozó sztrájkba
léptek. Párizs környékén, Marseille,
ben, Nantes-ban, Melun-ban, Bor.
deux-ban, a
munkások
tízezrei
sztrájkoltak Utcai
tüntetések, a

ÜL román nemzetgyűlés 12. OMasxaka
Gbeorghtn-DeJ elvtársat választotta
• minisztertanács elnökévé
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Kívánok nektek kedves magyar barátaim
újabb és nagy sikereket munkátokhoz

Kedveg barátaim!
Boldog vagyok, hogy ezt a béke.
l á n y gyűlést üdvözölhetem. Munkások, parasztok, az egész dolgozó
magyar nép ismételten kifejezi a
béke megvédésére irányuló akara.
tát. Egyesíti erejét 8 Szocializmus
építésére, békés munkájára, a béke.
lábor erősítésére a Szovjetunió és
bölcs vezére, Sztálin elvtárs Irányításával. Ránk, franciákra, akik ke.
mény harcot vívunk országunkban
Hz Imperialisták, hazánk Ideiglenes
Ural ellen, mindez bátorítóan ha 1 .
Az elmúlt héten hazánk nagy
küzdelem szlnlere volt. Szégyen,
szemre, a francia kormány felkészült Ridgway párizsi fogadtatására;
annak
a
pestistábornok
Ridgway-mek a fogadtatására, aki.
»iek a lelkiismeretén koreai asszonyok és gyermekek meggyilkolása
szárad, aki nem átallotta a hős koreai és kínai nép ellen a legkegyet.
lenebb fegyvert, a
baktériumfegy.
Vert alkalmazni.
A Francia Kommunista Párt fel.
hívására a szakszervezetek, a nő
és Ifjúsági szervezetek, a francia
nép, a béke minden híve elfogadta
azt, hiszen az ország valamennyi
becsületes emberét mély felháborodással töltötte el Ridgway érkezése
ft francia
fővárosba.
Mindenütt
Ilyen
jelszavakat
hangoztattak:
,,Pestistábornok —
Ridgway, go
home'4 (Takarodj ha z a!), ,,Nem
akarunk Franciaország földjén háborús bűnösöket látni!". A
béke.
mozgalom az emlékezetes szerdai
napra tüntetést hirdetett. A
kormány mindent elkövetett a tüntetések megakadályozására. A ,,1'Humanité" és a ,.Liberation' című lapokat elkoboztatta. A
tüntetőkkel
szemben erőszakos megtorlást alkalmaztak, emberek százalt tartóz,
tatiák le és a Köztársaság.térl tűn.
tetést letiltották. Még az üzleteket
is bezáratták. De minden megtorló
Intézkedés, minden durva, erőszakos tilalom ellenére, a francia nép
mégis tüntetett, példátlan harciasSággal és bátorsággal.

r

elét

Augusztus 20-ig sztahanovista partivá fejlesztik
a VI. szövőpartit
Nagy feladatok előtt állnak az
Új szegődi Kenderszövőgyár dolgozói. Az éJüzen cím harmadszori elnyerése után még többet vár tőlük
a dolgozó nép állama. Tervelőirány
záruk maradéktalan teljesítését csak.
is a munkaverseny fokozásával, az
új munkamódszerek elsajátításával
biztosíthatják. A megyei béketalálkozóra való készülődés nagy segítséget nyújtott feladataik teljesítéséhez. Az üzem dolgozóinak közel
90 százaléka tett munkafelajánlást,
amelyben megfogadták,
naponta
túlteljesítik tervüket.
A munkaverseny állandó fokozásába

aa ÚJsaegedi
Kenderaaövőgyár
fiataljai

A munkaverseny ü felajánlások
megszervezése után sem maradt
gazdátlanul. A D I S Z alapszervi titkárok az aktívák segítségével minden lehetőséget megteremtettek
a
verseny sikere érdekében. Földi Jónosnó ifjúmunkás szövőnő előirányzott tervét csak 80 százalékra tudt a
teljesíteni. Az alapszervi DlSZ-títkár az üzem egyik munkamód szerátadójához fordult segítségért. Korányi Józsefné, a munkamódszer,
átadó. Földi Jánosnét megtanította
a gyors szá (kötözésre, valamint a
yetülék helyes befűzésére. Földi J á .
nosné azóta 103 százalékra emelte
teljesítményét.
Az Újszegedi Kenderszövőgyár.
ban május 2 óta a bóketalálkozó
tiszteletére minden nap

is bekapcsolódnak. Több mini 400
békeőrséget
fiatal dolgozik az üzemben. Megfogadták. hogy mind a termelés, mind tartottak. A békeőrség Ideje alait
pedig az elméleti képzésük fokozá- végzett lelkes munkájuk eredmésával mindenkor érdemesnek mu- nyezte, hogy június 1 tiszteletére
tatkoznak
a
párt segódcsapata tett mu nkaf cl aj án tásukat a dolgonévre.
zók túlnyomó többsége már az elMég be sem fejeződött a május múlt hét elején teljesítette. Az if1 liszt eletére indított
mumlkaver- júmunkások is kemény harcot vív•seny, amikor a DISZ-fiataíok a ták fogadalmuk maradéktalan teljepárt és a szakszervezet útmutatásai sítéséért. Egyesek az eddig elért
alapján hozzákezdtek a megyei bé- eredményük túlszárnyalására, mákél a lálkozó előkészületeihez. A har- sok lemaradásuk behozatalára töremunkafelmadik élüzeimavató ünnepségen
a kedtek. Farkas Júlia
DISZ-aktivák a termelésben élen- ajánlásában vállalta, hogy 1 napos
járó fiatalok a munkaverseny to- lemaradását a béketalálkozó napjáig
vábbfokozásának lehetőségeit figye- behozza. A határidő előtt 5 nappal
lembe véve megtették miunkafel- nemcsak teljesítette vállalását, egy
ajánlásaikait
június 1 tiszteletére. napos tervelőnyt is szerzett Farkas
Megértetlék. hogy a békéért vívott Júlia.
harcban tőlük, fiataloktól vár a
Az ifjúmunkások közül az év elelegtöbbet pártunk. Tari Mária szta- ( jén 3ő2-en hosszúlejáratú versenyhánovista stoppoló vállalta, hogy a szerződést kötöttek. A megyei békebéketalálkozó napjáig 133 százalé- taJálkozóra való készülődésben
kos eredményét 138 százalékra fokozza. Hortobágyi Mária 4 gépes
felújították
ifjúmunkás azt ígérte, hogy 14 naversenysaeraődésükei.
pos tervelőnyét 16 napra emeli.
Példájukat az üzem többi ifjúmun- Csípő Anna ifjúmunkás június 1
kásai is követték.
Május 6-ig tiszteletére versenyre hívta ki Be320-an lettek munkafelajánlást. A nedek Mária szövőnőit. A verseny
DISZ-alapszervezetek vezetői helyesen irányították a felajánlások meg- kezdetén Csípő Annának 115. Benea
szervezését. A termelés fokozására, dek Máriának 110 százalék volt
a minőségi munka megjavításiára és teljesítménye. Június 1 előtt két
az anyagtakarékosságra tettek foga- nappal mindkét fiatalnak 125 szádalmait a fiatalok.
zalékra emelkedett tervteljesítése,

A szegedi dolgozók
vállalásuk
köszöntötték
a Megyei
A szegedi üzemek és falvak dolgozó' lelkesen tették meg
ielaján.
lásukat május elején a június
1-i
béketalálkozó
tiszteletére.
Amikor
leiajánlásaikat
megtették,
valamennyien ígérték azt, hogy a mun
ka jobb megszervezésével,
a munkaidő száz százalékos
kihasználásával arra törekszenek, hogy
felajánlásuk túlteljesítésével
köszöntsék
majd a június
1-i
béketalálkozót,
'géretüknek
becsületesen tettek eleget, s szerkesztőségünkbe
egymás
után érkeztek be jelentések,
amelyekben
levelezőink
beszámolnak
arról, hogy munkahelyük
dolgozói
nemcsak
teljesítették,
de
túl
is
teljesítették
a június l-re tett fogadalmukat.

a

DÉMA CIPŐGYÁR

dolgozói a
megyei
béketaláJkozó
tiszteletére
megfogadták.
hogy
május
havi
tervüket
nemcsak
teljesítik,
hanem
jóval
túlteljesítik.
Az
üzem
dolgozóinak 92 százaléka telt munkafclaján.
lást Május hónapban az első dekádban 100.44 százalékra, a második
dekádban már 104.64 százalékra teljesítették
tervelőirányzatukat.
A
mennyiségi munka növelése melleit
nagy gondot fordítottak a minőségi munka fokozására is. Május hónapban 98
százalékra teljesítették
minőségi tervüket. Az egyéni felajánlások teljesítésében
kimagasló
eredményt ért el Fohsz Béláné. aki
vállalta, hogy 120 százalékos eredményét 122-re fokozza. Május 31-ig
lervteljesítéso 132
százalék
voit.
Kovács Sándor vállalta, hogy
145
százalékos eredményét 150 re fokozza. Kovács Sándor 28 százalékkal teljesítette túl vállalt kötelezettségét. Straszniszki
Sándor
június
1 tiszteletére indított munkaverseny
folyamán 16 százalékra emelte teljesítményét.

ugyanakkor mindketten újabb
kéj
napos tervelőnyt szerezlek.
A fiatalok lelkes versenye eredményezte azt, hogy a legutóbbi értékelés szerint másodikok lettek a
DISZ városi bizottsága vándorzász]sjáé*"t folyó versenyben. Az Újszegedi
Kemderszövőgyári
fiatalok
termelésben elért eredményei döntően hozzásegítették az üzem többi
dolgozóit is, hogy a megyei béketalálkozást valóban méltóképpen, feladataik túlteljesítésével köszöntsék.
Munkafelajánlásaik s előirányzott
tervük túlteljesítésével
zárkóznak
fel a nagy béketáborhoz, a béke
megvédéséért.
Az Újszegedi Kenderszövőgyárban
azonban nemcsak a fiatalok, hanem
valamennyi dolgozó áldozatos harcosa a békének. A béketalálkozóra
való készülődés során már elörete.
kintettek s a június l-ig tartó versenyszakaszban már meg lehetett találni a magvát az augusztus 21-ra
való készülődésnek. Elhatározták,
hogy a VI. 6zövőpartit
augusatus
aatahánorista

20-ro
partivá

fejlesztik. Első lépődként « parti
mind a 36 gépét alapos generáljavitás alá vetitek és a fordulatszámot
növelték és a gépeket pontosan beállították. Az eredmények már a
június 1-i készülődés során megíru
tatkoztak. Az utolsó dekád értékelése azt mutatta, hogy a VI-os szovőparti átlagosan 130 százalékot
ért el. A parti dolgozói célul tűzték
ki. hogy augusztus 20-ig valaimemynyiem elérik a sztahánovista szintet, a 140 százalékos átlagteljesítményt.
Az újszegedi gyár dologiéi megértették, hogy a békéért folyó harc
nem kampány. A békéért az egyre
emelkedő termelési eredményekkel
nemcsak a béketalálkozó előtt kellett
küzdeni, hanem állandóan fokozná
kell erőinket, hogy viasza tudjuk
rettenteni az ú j háború gyújtogatott.

túlteljesítésével
Béketalálkozót

lékos teljesítménnyel köszöntötte a
megyei békctalálkozót.
Az üzemi dolgozók mögött azondolgozói valamennyien túl teljesttel- ban nem maradták el dolgozó paték június 1 tiszteletére tett mun- rasztjaink eemn.
kafelajánlásaikat. A szegedi
üzemegység újszegedi csemetekertjének
KISKUNDOROZSMAN
dolgozói a megyei béketalálkozó
tiszteletére versenyre hívták a Debzajlotreceni Erdőgazdaság csemetekertjé- lelkeshangú békegyűlések
nek dolgozóit. A verseny folyamán tak le az elmúlt hetekben é6 itt
meaz újszegedi csemetekert
dolgozói tették meg felajánlásalkat a
ezzel
kerültek ki győztesen 172 százalé- gyei békelaláikoaóra, hogy
kos tervteljesítésükkel.
A megyei fejezzék ki harcos békeakaratukat.
béketalálkozó tiszteletére közel 29 A sziéktói dűlőben Kálmán József
a
ezer 400 négyzetméter gyomlálás he- négyholdas kisparaszt vállalta
békegyülésen,
hogy
a
vágómarhalyett 50.490 négyzetméter lerülelet
érgyomláltak meg május 25-ig, Ez- begyűjtési terv túlteljesítése
zel mintegy 135 munkanapot taka- dekében a béketalálkoeó tisztelerítottak meg, amit építkezéseknél tére két ökröt ad át a doglozó nép
használtak fel.
A „Ilámán Kalo" államának. Ezt a vállalását maraeleget
marosparti csemetekerti brigád tag- déktalanul teljesítette, de
jai vállalásukban megfogadták, hogy lelt egész évi baromfi- és tojás,
kapálási normájukat 135 százalékra beadási kötelezettségének is. Kisteljesítik. A brigád tagjai
felaján- apáti Ferenc kisparaszt szintén válnaplásukkal szemben előirányzott nor- lalta, hogy a béketalálkozó
jáig
háromnegyedévi
baromfiés
májukat átlagosan 150 Százalékra
Vállalását
teljesítették. A csorvai üzemegység- tojasbeadását teljesíti.
rennél Ácskovács Antal munkacsapata teljesítette is, sőt adóját is
219, Sütüs József 218, Újvári Pal dezte. Gyuris Ferenc vállalta, hogy
baromfiés
215, Kazi András 240
százalékot egész évi élőállat-,
tojásbeadását június
30-ig
100
ért el.
százalékra teljesíti és ezzel köszöntő! te a béketalálkozót. Jenei
A SZEGEDI
Elek 5 holdas kisparasztot
minPAPRIKAFELDOLGOZÓ TELEP
denki úgy ismerte a környéken,
Hattagú
dolgozói között is számosan van- mint rendes, jó gazdát.
családjával szorgalmasan
műveli
nak olyanok, akik
felajánlásukat
földjét. Elmondta a gyűlésen, milúlleljesflve köszöntötték a megy-i lyen 6okat szenvedett az első vibéketalálkozót, A csomagoló osztá- lágháború alatt és azt is,
hogy
lyon Magyar Mihályné 145. Petze most azért harcol
munkájával,
Szilveszterné 140. Bugyi István pe- hogy négy fiának ne kelljen olyan
disr 146 százalékra teljesítette fel- nyomorultan élni, mint ők éltek a
ajánlását. A csipedőben Papdi Má- mullban.
Vállalta, hogy
háromria 160 százalékos vállalását 173 negyedévi élőállat-, baromfiés
százalékra teljesítette. Fekete Nagy tojásbeadását teljesíti a béketalálés felszólította
Anfalné sztahánovisla 198 százalék kozó tiszteletére
helyett 202, Atyim
György né 170 dolgozó paraszítársait is, hogy habékéért
százalék helyett 177, Molnár Erzsé- sonlóan cselekedjenek, a
bet 195 százalék helyett 201 száza- folyó harcban,
A SZEGEDI
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A r o m á n nagy n e m z e t g y ű l é s 12. ülésszaka
G h e o r g h i u - D e j elvtársat választotta
a minisztertanács elnökévé
A további

üléseken

a bíróság szervezetéről
és a Román
Népköztársaság
megalapításáról
szóló törvényi avaslatot
tárgyalják

ügyészségének

Bukarest (Agerpress). Megnyílt a
íomán nagy nemzetgyűlés 12. rendes ülésszaka. Az ülésen J. Parhon
professzor, akadémikus vezetésével
megjelentek a nagy nemzetgyűlés
elnökségéinek tagjai, valamim a
kormány tagjai Gh. GheorghiuDej elvtárs es dr. Petru Groza vezetésével. Jelen voltak S. I. Kaftaradze elvtárs, a Szovjetunió bukaresti nagykövete és a diplomáciai
testület más tagjai.
Nitulescu igazságügyminiszter a
nagy nemzetgyűlés elé terjesztette
a bíróság szervezetéről szóló tör
vényjavaslatot, a katonai bílóságok
és ügyészségek szervezetéről szóló
törvényjavaslatot és az 1952 április 5. és június 1. között kiadott
rendeletek
jóváhagyásáról
szóló
törvényjavaslatot.

Parhon akadémikus biztosította a résztvevői hatalmas
lelkesedéssel,
nagy nemzetgyűlési, hogy ezután is, Gheorghe
Gheorghiu-Dej elvtárs
utolsó leheleléig odaadóan szol- éltetésével fogadták Petru Groza jagálja a béke ós a szocializmus vaslatát és
ügyét
Georghiu.Dej elvtársat
egyA képviselők hosszasan éíjenezlék
hangúlag a minisztertanács elParhont.
nökévé választották.
Gheorghiu-Dej elvtárs fogadalomtéEzután C. I. Parhon az ülésen tc
választott bizottság nevében a kép- i le után mondott beszédében kijeviselők viharos tapsa közepette ja- lentette, hogy — mint a minisztervasolta. hogy a nagy nemzetgyűlés tanács elnöke — minden erejét latelnökségének elnökévé Petru Gro- bavetve teljesíti kötelességét a népi
demokratikus állam megszilárdítása,
zát válasszák.
a román nép gazdasági, politikai és
Az ülés Petru Grozát egyhankulturális előrehaladása, a román
gúlag a nagy nemzetgyűlés elés a szovjet nép közötti örök barátnökségének
elnökévé válasz,
ság elmélyítése érdekében. Hangsútotta,
lyozta, hogy
egyúttal felmentette a minisztertasoha sem fér el Marx, Engels,
nácsban betöltött elnöki tisztsége
Lenin és Sztálin tanításaitól és
alól, a képviselők lelkesen éljenezték
elszántan harcol az angol-amea nagy nemzetgyűlés elnökségének
rikai imperialisták és külföldi
Az ülésen ismertették C. I. Par- új önökét, majd Petru Groza leügynökeik mesterkedései ellen,
hon akadémikus (nyilatkozatát.
tette a fogadalmat.
az ország védelmi erejének meg.
Parhon akadémikus kérte, hogy
Petru Groza ezután a naigy nemszilárdításáért.
előrehaladott korám és tudozetgyűlés elnökségének megbízatáGheorghe Gheorghiu-Dej elvtárs
mányos munkássággal való túl.
sából
javasolta, hogy Gheorghe zárószavait az ülés résztvevői hoszterheltségére tekintettel mentGheorghiu-Dej elvtársat, a Román szantarlö viharos lelkesedéssel foMunkáspárt Központi Bizottságá- gadták. A képviselők és az ülés
sék fel a nagy nemzetgyűlés elnak főtitkárát válasszák meg a részivevői felállva kiáltották: „Dinökségében
betöltött
elnöki
minisztertanács elnökévé. Az ülés csőség a nagy Sztálinnak!"
tisztsége alól.
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New-York (TASZSZ.) Mint előző' acélipari vállalatok állami ellenőraz amerikai legfelső bíróság jújelentések már közölték, a Cio-hoz ' zéséröl alkotmányellenes és e válnius 2-án olyan döntést hozott,
tartozó acélipari munkások
szak- I lalatok vezetését vissza kell adni
hogy Truman elnök túllépte alszervezetének 650 ezer tagja már j az acéltársaságoknak. A bírói hakotmányos hatáskörét, .amikor
főbb, mint öt hónapja hurcol
az tározat közzététele után a
elrendelte az acélipari vállalaaoéltársaságok
ellen,
munkabé650 ezer acélipari munkás ortok „állami ellenőrzését".
rének emeléséért és munkakörülszágszerte azonnal sztrájkba léEz azt jelenti, hogy az acélipari
ményeinek javításáért.
pett.
vállalatok vezetése ismét az acélAz acélipari munkások szakszerA fellebbviteli bíróság azonban társaságok kezébe került.
vezete és az acéltársaságok között
Alig néhány perccel a legfelső
megkötött
kollektív
szerződés az amerikai legfelső bíróság dön. bíróság határozatának
nyilvánosléséig
érvénytelenítette
Pine
bíró
1951. december 31-én lejárt.
határozatát. Ugyanakkor Truman ságra hozatala után
az Indiana állambeli Gary.ben
A szakszervezet követelést terelnök azt javasolta Murraynak,
jesztett elő a bérek emelésére
és az Ohlo állambeli Yunghogy tanácskozzék hat
acélipari
és a munkakörülmények megtársaság vezetőivel és megígérte:
stownhan, valamint több más
javítására vonatkozólagamennyiben a tárgyalások nem járnagyobb acélipari központban
nak
sikerrel,
parancsot
ad
ki,
nogy
az acélipari munkások sztrájkol
'A munkáltatók
visszautasították
indítottak.
a szakszervezet követeléseit.
Az május 5-461 kezdve emeljék az
acélipari munkások erre elhatároz- acélipari munkások bérét. A kor- Murray szakszervezeti elnök csak
mány azonban nem teljesíthette azután adta ki a sztrájkfelhívást,
nák, hogy kihirdetik a sztrájkot.
| amikor a munkások már kezdtek
Az acélipari munkások szakszer- béremelési igéretét.
Sajtóügynökség jelenlése szerint ' távozni munkahelyükről.
vezetének vezetői Murray-val az
élen, hatósági szervek „kérésére",
több ízben
elhatározták a sztrájkol és a gyárosokkal való tárgyalások mellett foglaltak állást!.
A kormány mellett működő bérrögzíiö hivatal azt ajánlotta Truman elnöknek, hogy egyezzék bele
Moszkva (TASZSZ). A szovjet. város üzemeiben és
hivatalaiban
olyan munkabéremelésbe,
amely dolgozók június 3-án megemlékez- gyűléseket rendeztek ós előadásokevesebb annál, mint amit a mun- tok Mihail
Ivanovic6 Kalinin, a ; k a t tartoltak a nagy forradalmár
kások kövelelnek.
Bolsevik Párt és a szovjet állam ; ö éri}1 ^ , e v é k e n y s é g é r 6 1 . S o k a n
Az acéltársaságok elutasították
kiváló vezető 6zeraelyisege halálé*
a bérrögzitő htvatal javaslanak halódik évfordulójáról. Mosz- í látogatták meg a Moszkvai Ratát is.
kva, Leningrád és a többi szovjet í linin Múzeumot.
A szakszervezeti vezet'ők
újabb
közvetlen tárgyalásai az
acéltársaságokkal, nem jártak scmüyen
Ax amerikaiak
folytatják
eredménnyel és a munkások nyomására kénytelenek voltak belea hadifoglyok
gyilkolását
egyezni a sztrájkba, amelynek április 9-re virradó éjtszaka kellett
Clark tábornok Kocsedo-szigetén
volna megkezdődnie.
Június 2-án az amerikai
őrség
New-York (TASZSZ). Clark táTruman elnök egy órával a
sztrájk kezdete
előtt parancsot bornok, az agresszív amerikai csa- egy tisztje tüzelt a hadifoglyokra.
adott, hogy az acélipari
vállala- patok parancsnoka és Van Fleet Egy hadifogoly megsebesült.
Az amerikai csapatok két Shertokat helyezzék a kormány ellen- tábornok, a 8. hadsereg parancsnoka június 2-4n repülőgépen Ko- man mintájú harckocsi támogatóőrzése alá. Ezután
a
osedó-szigetre utazott. Clark
tá- sával június 1-én behatoltak
a kormány azt javasolta . a
részlegébe.
bornok szemléje során kijelentette: hadifogolytábor egyik
szakszervezetnek és az acél tár.
„Minden erőt felhasználnak
arra, Az amerikai katonák körülvették a
saságoknak, hogy Igyekezzenek
fegyhogy á had'foglyokat engedelmes- hadifoglyokat és szuronyos
sztrájk nélkül megegyezniverrel fenyegették őket.
ségre kényszerű sék".
Egy másik tábor részlegben felAmerikai sajtójelentések szerint
Április 29-én Pine
szövetségi
lebíró
olyan határozatot
hozott, aiz agresszorok folytatják a hadi- fegyverzett amerikai katonák
tépték a vörös zászlót.
hogy a kormány intézkedése az foglyok gyilkolását.

Mihail Ivanovics Kalinin halálának
hatodik évfordulóba

Koldusbotra futnak a jugoszláv falusi dolgozók
A titóista gazdálkodás végzetes hatású
Jugoszlávia legtermékenyebb vidékeire is
Szófia (BTA). A jugoszláv forradalmi emigránsok rádiója beszámol arról, hogy Jugoszlávia dolgozó
parasztságának
kifosztottsága következtében a falusi gazdaságok
százezerei álltok vetőntog és igavonó jószág nélkül a tavaszi vetés
előtt.
A titóisták — tekintet nélkül a
fogatok csekély szántóra'_ a vetés
idején különböző rélokra
68.800
pár igavonó állatot foglal1 ak le.
„Különösen nehéz a parasztok
helyzete a kevésbbé termékeny vidékeken — közli a beszámoló. —
Montenegróban például a parasztok
kilónként 60 dinárért kénytelenek
burgonyái vásárolni, minthogy pedig az ottani parasztok különösen
nagyon szegények, néhány kilót is
alig tudnak megfizetni. ,
A „Pobjeda' cimü fasiszta lap
beisrne ése szerint a podgorícai körzetben a földek 35 százaléka április második felében még nem volt
bevetve*
-

A titóista gazdálkodás végzetes
hatású Jugoszlávia legtermékenyebb
vidékeire is. A litóistük adatai szerint Opatija kerületben például az
idén április elsejéig
ezer hektárral kevesebb szántóföldet vetetlek be. mint a mult esztendőben,
pedig akkor is jóval alacspnyabb
volt a bevetett földek százalékaránya az előző évinél. Még siralmasabb a helyzet a többi kerületben.
Szerbiában április 9-ig csupán 5
százalékban teljesítették a vetéstervei. Horvátországban április 10-ig
az előirányzott területnek alig 15
százalékát vetették be.
Macedóniában
és
Jugoszlávia
egyéb vidékein sem kedvezőbb a
vetóshelyzet. A jugoszláv falusi
dolgozók koldusbólra jutnak. Nélkülözik mindazt, amire szükségük
volna földjük megműveléséhez. Jugoszlávia dolgozó parasztsága saját,
keserves tapasztalataiból győződött
meg arról, hogy minden szenvedésnek főoka' Tito fasiszta rendszere".

Nagy sikerrel folyt le
as angol
ifjúság
tüntető
felvonulása
Sheffieldben
London (MTI). Ragyogó sikerrel
folyt le az angol ifjúság aheffieldi
békeünnepének fénypontja, a tüntető békefelvonulás.
A menetben egyes helyeken ilyen
feliratokat vilitek: „Itt menetelt
volna a szovjet küldöttség, vagy a
kínai a svájci, a magyar, az osztrák, stb. küldöttek — „de a belügyminiszter megakadályozta részvételüket1'.
Az ünnepség ifjúsági vitagyüléssel végződött, amely egyhangúlag
elfogadott nyilatkozatban az angol
ifjúságnak azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a békét biztosítani
lehet tárgyalások útján, A nyilatkozat sürgeti a katonai szolgálali
idő leszállítását, követeli a koreai
és malájföldi háború haladéktalan
beszüntetéséi. Támogatja az ifjúmunkások béremelési követelését és
elítéli a közoktatási kiadások csökkentését.

NEMZETKÖZI
A hitleri

hadsereg

SZEMLE

feltámasztásának

kísérlete

fiúkszervébe, az „európai hadsereg,
be". Ez a beillesztés hivatalosan az
„európai hadsereg'-rőt szóló egyezmény párizsi aláírásával
történt
meg.
A „keretszerződés" és az európai
hadseregről szóló szerződés aláírása
nylll háborús lépés. Az egyezmény
aláírását követő németországi ti'takozások ereje és hevessége komoly
figyelmeztetés azonban a háborús
gyujtogatók felé: más egy szerződést aláírni és megint más azt a
szerződést végrehajtani- A ,,keretszerződés"
aláírásának
napján
Münchenben 150 ezer dolgozó követelte a népellenes egyezmény el.
vetését és az áruló Adenauer_kor_
mány azonnali lemondását. Nüra>
berg főterén 80 ezer dolgozó tüntetett Izzó hangulatban a ,,kerets/.er.
ződés" ellen, Gelsenkirchenben több
mint 40 ezer dolgozó vett részt a
Német Kommunista Párt nagygyűlésén, melynek határozata megállapítja, hogy „Adenauer aláírása
semmire sem kötelezi a német népet". A tüntetések és tiltakozások
ereje azóta is állandóan növekszik.
A Szovjetunió új, négyhatalmi tárgyalásokat sürgető, egységes, de.
mokratlkus, békeszerető Németországot követelő jegyzéke hatalmas
bátorítást jelent a német nép tör.
ténplmi jelentőségű harcában. A néA ,.keretszerződés" aláírási után met nép harcát a világ valamennyi
Nyugat-Németországot
belllesztet. békeszerető embere támogatja.
ték a támadó atlanti tömb európai
Hétfőn a három nyugati külügyminiszter éa a bonni revansiszta
klikk vezetője, Adenauer aláírta az
úgynevezett keretszerződést Kedden peilig hat nyugateurópai állum
megbízottja — köztük Adenauer —
az úgynevezett európai hadseregről
szóló szerződést hagyta jóvá- Mi
ez a két egymással szorosan össze,
függő szerződés? A ,,kere|szerzddés"-nek az a céljn, hogy NyugatNémetországot bevonja a nyugat,
európai államok ,,európai védelmi
közösség"-nek
nevezett
katonai
tömbjébe. Ez a szerződés korlátéin
jogot biztosit a nyugati hatalmaknak arra, hogy csapataikat beláthntailan ideig
Nyugat-Németország
területén tartsák. A keretszerződés
egyáltalán nem ad függetlenséget
és önállóságot
Nyugat-Németországnak, épp ellenkezőleg: teljesen
függő helyzetbe hozza Németor.
szagnak ezt a részét a nyugati hatalmaktól. A „keretszerződés" az
amerikai-angol háborús uszítók és a
nyugatnémetországi militaristák, a
volt nácik és náci nagyiparosok
katonai egyezménye. Ez a szerző,
dés elmélyíti Németország kettészakítottságát, akadályozza a német békeszerződés megkötését, törvényesíti egy új náci hadsereg felállítását és fokozza az új háború
veszélyét.

A francia

kormány

a fasizmus

útján

'A néptömegek eddig példátlan „Human|té".nek
főszerkesztőjét,
arányú harci kiállása rémületet kel- Sztálin-díjas írót cs bátor béketett az amerikai Imperialistákban harcost tartóztattak le, utána pe.
és
nyugateurópai
csatlósaikban. dig a legeinlkusabb és legáttátszóbb
Ezek az urak tudják és érzik, hogy ürüggyel
letartóztatták
Jacques
ennek a népi harcnak a fokozódása Duclos-,t, a Francia Kommunista
egész háborús poiifikájuk összeom. Párt titkárát, a párt ideiglenes velúsát eredményezheti. Ezért próbál- zetőjét. A francia kormány az ameják ezek a terror é s á nyit fasizmus rikai imperialisták háborús te ; i
eszközeivel megtörni a néptömegek érdekében a nyílt fasizmus iitj.'.n
békéért és szabadságért folytatott lépett.
harcát. Ez történik ma FranciaorEz a hazaáruló kormány téveszágban.
dett azonban, ha azt hitte, hogy
Az amerikai imperialisták a ko. 1952-ben megismételheti azt, ami
real nép hóhérát, Ridgway-t nevez- 1933-ban Hitlernek sikerült A fran.
ték ki az atlanti hadsereg parancs- cia nép tanult a mult tapasztalatainokává, A francia nép hatalmas ból és világosan látja, mire készümegmozdulásokkal, sztrájkokkal vá- lődik „kormánya"- — „Jacques
laszolt. Franciaország biztonsága Duclos letartóztatásába
belenyu.
és az egész világ békéjének védel- godnl — hangsúlyozza a Francia
mében, a Francia Kommunista Párt Kommunista Párt Politikai Bizottvezetésével megmutatta, hogy Pá- ságának felhívása — annyit jelenrizs utcáin a nép az úr és arcába tene, mint háborúra, fasizmusra,
vágta Franciaország új megszállói, katasztrófára ítélni magunkat, Jacnak: ,,Ridgway. t a k a r 0 dj haza!"
ques Duclost azonnal szabadon kell
\ A francia dogozók nagyszerű bocsátani! Felhívjuk a munkásoszharcos magatartása az egész világ tályt és Franciaország népét, hogy
dolgozóit büszkeséggel töltötte el harcolja ki Jacques Duclos szabaés erősítette a többi nép harci el- donbocsátását."
szántságát is. Az amerikai impeEs a francia nép tettekkel vóla.
rialisták ennek tudatában utasítot- szolt a felhívásra. A normandiai
ták francia lakájaikat, hogy a tengerparttól a lotharlngiai városo.
fasizmus módszereivel próbálják le- kig, az északi bányavidékektől »
törni a nép ellenállását. Az ame- déli tengerpartig, Párizsban, Lyonrikai Imperialisták utasítása vilá- ban Marseille-ben, Rouen.ben. mingos volt: n népi ellenállás, a népi denütt tüntetésekkel, sztrájkokkal
szabadságharc vezető erejére, a nyilvánította kl azt az eltökélt
Kommunista Pártra kell mérni az szándékát, hogy nem engedi felülelső csapást. ,,Hogy, az atlanti kerekedni a fasizmust, nem engedi
szövetség erős legyen — írta nem- meg, hogy bebörtönözzék a nép legrégiben a New-York Times —. jobb fiait, nem engedi meg, hogy
Franciaországnak és Olaszország- az amerikai imperializmus francianak meg kell oldania a kommu- országi lakájai továbbra Is fogva,
nista problémát". Es Pinay francia tartsák Jacques Duclos.t, A franminiszterelnök, Hitler egykori ki- ciaországi tiltakozások ereje muszolgálója pontosan tudta, hogy tatja hogy a francia nép - miazok, akiket jelenleg kiszolgál, mi- ként 193t.hen — most Is vissza
féle ,,megoldásra" gondolnak. Elo. fogja verni a fasizmust és diadalra
szőr André Stílt, a Francia Kom- viszi a nép szabndságúnak és beke.
munista Párt központi lapjának, az jének ügyét.

A népi

erők

nagy

sikere

ax

olassorsxági

választásokon
A népi erők harcának fokozódása
nemcsak tüntetésekben és tiltakozásokban mutatkozott meg az elmúlt napokban. Megmutatkozott ez
az egész világ előtt az olaszországi
választásokban is.
Olaszország déli részében, Rómában és Észak-Olaszország egyes vidékein május 86-én és 26-án zajlottak le a községi tartományi vá.
lasztások. E választásokon fcúIytiS
vereséget szenvedett az amerikai
politika és annak olaszországi ügynöksége, a De Gasperi-féle Kereszténydemokrata Párt. Ugyanakkor a
kommunisták vezette Nép! Tomb
hatalmas arányban
előretört. Az
eddig összesíteti eredmények szerint (SziciUa nélkül) a baloldali
pártok 407.277 szavazattal többet
kaptak, mint 1918-ban, a Kercsz.
ténydemokrata Párt pedig 1,458.954
szavazatot veszített. Ha a mostoni
választások eredményeit összevetjük
a muttévi észak- és középolaszországi községi választások eredményeivel úgy még nagyobb arányban
bontakozik ki a kereszténydemokra.
ták veresége. A Vatikán-támogatta
kereszténydemokraták az egész országban több mint négymillió szavazatot veszítettek, a baloldal pe-

dig több mint félmillió szavazatot
nyert.
A népi erők tehát hatalmas győzelmet arattak az olasz nagybirtok,
nagytöke és a Vatikán szentháromsága felelt
E győzeem értéké1
csak növeli az a körülmény, hogy
az egész kormányapparátus, rendőrség, csendőrség, a nagybirtokosok és munkáltatók fenyegetése, a
nagytőke minden
pénzforrása, a
pápa és a Vatikán által mozgósított
apácák és papok ezrei és ezrei mind
a baloldal elien vetették be crejü.
kptt. A Kommunista Párt vezette
baloldali erők nagyarányú győzelme
azt bizonyítja, hogy az olosz dolgo,
zók többsége elveti a háború, a
nyomor és a lelki terror politikáját.
A népi erők győzelme azt bizonyítja, hogy sz olasz dolg'ozók —
nemcsak a munkások és parasztok,
de az értelmiség, a kispolgárság
nagyrésze és a küzéppo gárság jelentős csoportja ls — gyökeres változást kívánnak a niai el sz -;ol likában, Éppen ezért az olasz válasz,
túaok eredménye az amerikai háborús politika messzehangzó kudarca
és a békéért kiizdő nemzetközi erők
büszke győzelme.
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Jól jövedelmez a kettőstermesztés:

Az idén is minden hold kalászos íöldiemleiemei
másodnövénnyel veiem be
A z elmúlt év nyarán,
amikor
átkötöttük az utolsó gabonakereszteket ia, nyomban nekieresztettem az
ekét a tarlónak. Felszántottam mind
a hat hold búza-, árpa- és zabtarlót.
Még az aratás előtt elhatároztam,
hogy másodnövényt vetek a kalászosok letakarítása után.
Jó termést arattam tavaly búzából, árpából, jól jövedelmezett a
föld. De nem elégedtem meg egy
évben az egyszeri terméssel, ha lehet — gondoltam — miért ne emeljem a jövedelmem. Másodnövényt
vetettem a kalászosok tarlójábaVeiettem fél hold kölest, másfél
hold csalamádét, negyed hold muhart és még többféle növényféleséggel. Közvetlen Péter-Pál után vetettem és ezzel biztosítottam a másodnövények beérését is.
Nem i á r l a m r o s s z u l
az elmúlt évben a másod vetéssel, kevés
munkával megkétszereztem a földem termését. Kölesből három mázsa termett a fél holdon és az értékesítésnél egy forint 55 fillért
kaptaim kilójáért. Csalamádó 80
mázsa termett, de kukoricát is szed-

Kistelek dolgozó

ne k é s l e l t e s s e a z aratást.
Az elmúlt évben némileg lemaradtak a növényápolásban és ez
maga után vonta az aratási munkák üteanének csökkenését is. De
tanultak a mult év tapasztalataiból.
BaJástyát hívták tó egész évi párosversenyre. A kihívásban megfogadták: az aratás megkezdéséig az
egész községben elvégzik a kapásnövények harmadszori kapálását.
A napokban a tanács kisgyűléseket szervezett ahol ismertették az
aratás-csépié® időben való elvégzésének jelentőségét A kisgyűléseken
a dolgozó parasztok egymásután
megfogadták, hogy a gabona levágását, betakarítását gyorsan elvégzik, mert nem közömbös számukra,
hogy a két község közötti párosversenynek tó lesz a győzrtese,
—

Nem várunk Péter-Pálig

a búza aratásával
mondotta Kapás Pál hat holdas dolgozó paraszt
az egyik kisgyűlósen. — Ahogy lehet : v á g j uk

I

A községben már megszervezlek
a figyelő szolgálatot is. A bizottság
tagjai: a mezőgazdasági állandó
bizottság munkájában résztvevő dolgozó parasztok rendszeresen járdák
majd a határt és megállapítják,
hogy melyik részen mikor lehet
megkezdeni az egyik, vagy másik
gabonafajta aratását. Azzal, hogy
megállapítják az aratás legkedvezőbb időpontját, elejét veszik a
szemveszteségnek, a gabona túlérésének.
Kisteleken azonban nemcsak aiz
aratásra, hanem
a c s é p l é s r e is megtették
az előkészületeket.
A község határát kilenc részre osztották é® mindegyik terület élére
egy-egy felelőst állítottak.
—
gozó

Á legjobb
parasztokat

készülődik

hét múlva

Ahogy a kisteleki dolgozó parasztok vélik: arrafelé két-három hét
múlva meg lehet kezdeni a búza, a
rozs aratását, hiszen már jól megsárgult a gabona szárak alja és a
búza is elvesztette haragoszöld színét A határ azt mutatja, hogy jé
termés ígérkezik az idén is gabo.
nából. A község dolgozó parasztjai tehát készülődnek a termés betakarítására.
Hétköznap, ünnepnap egyforma
lendülettel végzik a növényápolást
a községben. Többfelé a kukoricát,
meg a napraforgót harmadszorra
kapálják; ugyanis igyekeznek a növényápolással Kisteleken, hogy a
növényápolás

munkát
végzS dolállítottuk
a terü-

letek élére — számol be a munkáról Gémes József elvtárs, tanácseln ö k . — A körzetek közt
megszerveztük
a párosversenyt.
A
legjobb
körzetet zászlóés
könyvjutalomban
részesítjük.

Mind a kilenc cséplőgép számára
kijelölték a munkaterületei és megállapították, hogy melyik gépnek
hány mázsa gabonát kell elcsépelnie." Elkészült a gépek útirányának
kijelölése is. hiszen az üzemanyag
kérdése sem közömbös számukra. A
gépek kijavítását, bejáratását már
korábban ellenőrizték. A cséplés
meggyorsítása érdekében a rendelkezésükre álló áramot is felhasználják.
Villanymotorral h a j t j á k
u. cséplőgépeket ott, ahol a villanyvezeték könnyen megközelíthető. Ez-

Hegyes

János

hét holdas dolgozó paraszt 150 mázsa csalamádét takarított be az elmúlt évben. Muhart is vetett és három mázsa termett neld holdanként. Nagy Sándor se járt rosszabAki nem vet
másodnövényt,
bul, aki kölest vetett és egy mázsa
az aajátmagának okoz kárt, hiszen
lett a termése.
nyár elejétől ősz végéig ott áll a
Ősszel,
a
másodnövény-vetés földje parlagon. Én minden évben
betakarítása után sem maradtam termelek másodnövényt.
hátrább a talajmunkákkal, mint
E l m o n d o t t a : Szűcs József
17
azok a dolgozó parasztok, akik nem
holdas kübekházi köa^ppavetették be földjüket másodszorra.
raszt, I. típusú tszcs-ta*

parasztsága

Két-három

Athén (TASZSZ). Naxosz-sziget ter, Varvotiisz, a Liberális Párt'
lakosai felhívást intéztek az igaz- egyik vezetője, továbbá ügyvédek,
ságügyminiszterhez, amelyben Ma- újságírók és mások írták alá. Az
ii olisz Glezosz szabadonbocsálását
Evripeosz „Allagi" közli Glezosz feleségének
Határidő előtt elvégeztem a mély- követelik. A felhívást
szántást és most is a másodnövény parlamenti képviselő, volt minisz- nyilt levelét.
földjére vetett kukoricám, napraA görög politikai foglyok semmiféle orvosi e l l á t á s b a n
forgóm pontosan olyan szép, mint
nem r e s z e s ü l n e k
azoké, akik nem vetettek földjükbe
másodnövényt.
A görög politikai foglyok és vos az „Allagi" szerkesztőségéhez
A napokban elhatároztam, hogy száműzöttek hozzátartozóinak szö- Intézett levelében rámutatott, hogy
ebben az évben is termelek másod vetsége memorandumot Intézett a a hatóságok teljesen közömbösek
növényt. A kalászosok tarlójába sí- Görög Vöröskereszthez és a Nem- a foglyok egészségi
állapotával
lilmj—ká*
lókukoricát, kölest, —»—muhart vetek.1 zetközi Vöröskereszt Bizottságához, szentben. A súlyosan beteg
fogAz idén még gyorsabban letakart Ebben bejelentik, hogy a börtönök- lyok százai várnak hónapokon és
tóim a gabonámat, mint az elmúlt ben semmiféle orvosi ellátás nin- éveken keresztül a börtönökben,
évben, hogy legyen a növénynek csen.
hogy a kórházbaküldésnél
sornahosszabb tenyészideje a beérésére.
A politikai foglyok közül két or- kerüljenek.
Minden hold kalászos földterülete,
met másodnövénnyel vetem be. A
másodnövóny vetés egy fél termést
eredményez, de volt már olyan eset
is, hogy például kukoricánál megtermett annyi, mint a tavasszal vetett kukorica.

tem le egy-két zsákkal a másodnövényként vetett rövid tenyészidejű
kukoricából. Muhartermésem szintén meghaladta a 150 kilót. Azért
két forintot kaptam kilónként. A
kölesszalma és a muhar szára pedig megmaradt a jószágok számára
takarmánynak.
Volt idő bőven a növények beérő sére, habár felénk is mondották
többen azt, hogy a másodnövényt
nem lehet megtermelni, mivel kevés
az idő a beérésre. Ezt megcáfolta
a terméseredmény. De nemcsak nekem, hanem a környékbeli dolgozó
parasztoknak is bőven volt termésük másodvetésből.

az új gabona

megkezdik

által felszabadul nem egy erőgép,
ami ez idő alatt 250 holdon tarlót
hánthat.
Közös szélüket is alkalmaznak
Kisteleken a cséplés határidő előtti
elvégzésére. A terv szerint a község alsó és felső végén lesznek a
szérűk, amelyen az arra lakók csépelnek é® ezáltal számos, felesleges
cséplővontatást mellőznek.
Készülődik az egész község a mezőgazdasági munkák egyik legnagyobbikára; a földművesszövetkezetnél a dolgozó parasztok már vásárolják a kaszál, a fenőköveket. A

betakarítására

as

aratást

raktárak kitisztítva, fertőtlenítve
várják az új termés betakarítását.
Kijelölték a pótraktárakat is. amelyek szintén tisztán várják az éltető
kenyérgabona befogadását. Hetvenezer mázsa gabonát akarnak begyűjteni a kistelekiek augusztus
20-ig. De tervükben még előrelátóbbak: a dolgozó parasztok már
élesítik az ekéket is, hogy aratás
után nekieresszék a tarlónak —
hozzákezdjenek a másodvetéshez. A
szegedi járás közeéged közül Kislelek akarja először jelenteni az aratás és a cséplés befejezését, (t. j.)

Megbüntettek két szegedi fapusztítót
Szeged dolgozói jólesően gyönyörködnek az utak és parkok szép lombú fáiban, amelyek nemcsak szépek, hanem egészségesek iS a nyári
poros időben. Akadnak mógis azonban olyanok, akik durván letördelik a fiatal hajtásokat, pusztítják,
rongálják fáinkat, bokrainkat. A
haltóságok szigorúan eljárnak
az
ilyenekkel szemben. Legutóbb Kovács Antal Vidra-utcai és Szolálh
József Róna-utcai lakost büntették
meg, amiért a hársfavirág szedése
közben kíméletlenül letördelték a
fák ágait, ezzel igen
nagy
kárt

okoztak nemzetgazdaságunknak
és
Szeged dolgozóit is megkárosították
vele. A rendőrség szegedi kapitányságának büntetőbírósága
jelentős
pénzbírsággal sújtotta őket,
A rendőrség továbbra is rendszeresen figyeli, hogy nem pusztítják-e
a fákat, virágokat és a kártevőket
minden alkalommal méltó büntetéssel sújtja. E mellett azonban a dolgozóknak maguknak i s kötelességük, hogy vigyázzanak a parkokra
és maguk is akadályozzák meg azokat, akik pusztítani akarnák a növényeket.

Már most beadható a szálastakarmány
A begyűjtési miniszter a
dolgozó parasztok kívánságára megengedte, hogy az 1952/53. évi beadási
kötelezettség
teljesítésére
a termelők már most beadhatnak
ój kaszálású szálastakarmányt, illetve tavalyi
el6Őoszbályú
szálastakarmányt.
A begyűjtési miniszter utasítása
részletesen megállapítja, hogy az egyes Szálaetiakarmányfajtákból milyen
minőséget lehet beadni. A beszállított
árunak gondosan kiszárítottalak kell
lennie, olyannak, amely további
külön kezelés nélkül hosszabb tárolásra alkalmas. Ezért igen fontos
a kaszálás időben való végrehajtása, valamint az új módszerek alkalmazásával a minél
rövidebb
idő alatt történő gyors megszárifás.
A begyűjtési miniszter

Tiltakozások Glezosz börtönbentartása ellen

dése lehetővé teszi, hogy a termelők már mostantól kezdve valóra
válthassák a „kaszálóról a
begyűjtő helyre" jelszót. A dolgozó
parasztok tudják, hogyha
szálastakarmányukat közvetlenül a kaszálóról viszik a begyűjtő hetyre,
jelentős fuvarmegtakarítást érnek
el, elkerülik a fölösleges kazlazási munkát és az esetleg helytelen kazlazás folytán a minőségi
romlással járó veszteséget.
A szálastakarmánybeadást szeptember 30-ig kell teljesíteni. Helyes tehát, hia a termelők
úgy
ütemezik a szálaslakarmánybeadást,
hogy már most a kenyérgabonabetakarítás megindulása előtt teljesítik azt. Ezzel elkerülik a legszorgosabb időkben a
munkator.
lódást és tervszerűbben használintézke- hatják fel az igaeröt.

A kormány elősegíti
a termelőszövetkezeti tagok
üszöbeszerzését
Mivel a termelőszövetkezetek és tott egy évre 50 százalékos teljbe.
csoportok tagjainak egyrésze még adási kedvezményben részesülnek.
nem rendelkezik háztáji gazdaságá- Azok a szövetkezeti tagok, akik a
ban
tehénnel,
vagy
növendék (-kedvezmény segítségével üszőt- akar
szarvasmarhával, ezért a kormány- nak vásárolni, a szövetkezetüknél
zat elhatározta, hogy kedvezményes (csoportjuknál) jelentsék be szánfellételek mellett középlejáratú hi- dékukat. A szövetkezet a jelentketelt nyújt a tehenet nem tartó ter- zőket összeírja és a járási mezőmelőszövetkezeti tagoknak.
gazdasági osztály támogatásával a
beszerzéshez
A hitelt a járási hitelszövetkeze, hitelszövetkezetnél a
tek folyósítják éspedig 1—2 éves szükséges összeget biztosítja.
üszők
vásárlásához
darabonként
Az üszövásárlásokat be kell je1200 forintot. 2—3 éves üszők be. lenteni a járási mezőgazdasági oszszerzéséhez darabonként 1500 fo- tálynál. valamint az illetékes közrintot,
A kedvezményes hitelnyújtásonki- ségi tanács végrehaj tóbizottságánál
kivül további kedvezmény még az is, hogy a vásárlást nyilvántartásba
is, hogy azok a termelőszövetkezeti vegyék és biztosítani tudják az első
tagok, akik eddig szarvasmarhát borjazás után az egy évre szóló
nem tartottak és most üszőt állíta- 50 százalékos tejbeadási kedveznak be. az első boriazástól számí- ményt.

Duclos elvtárs szabadon bocsátását
újabb megmozdulások követelik
Franciaországban

Párizs (MTI). Az Union Francaise d' Information'' isimét igen
sok lillakozó megmozdulásról ad
hírt Franciaország minden részéből.
A Párizs környéki Vernonban a
Kommunista Párt helyi szervezete
nagygyűlése határozatot fogadott
el arról hogy a végső győzelemig
folytatják a harcot Dudoa szabadonbocsátása érdekében.
A nyugatfranciaországi Angolu-

leme-ben ém egész Charente mesében igen sok tiltakozó nagygyűlést
tartottak.
A bordeauxi dokkmunkások egy.
órás figyelmeztető sztrájkot tartót,
tak.
Az Amiöns környéki Escarbletinben gyűlést tartottak tiltakozásul
Jacques Duclos fogvatartása ellen.
A gyűlés után a község utcáin tiltakozó menet vonult fel.

Rendőri megerősítések a s z e r d á r a hirdetett sztráik
letörésére
Párizs (MTI), A francia hatósá.
gok a szerdára hirdetett sztrájk letörésére rendőri és rohamrendőri
egységeket vonnak összeA jobboldali „Francé Soir" értesülése szerint a hatóságok külön f>-

gyelmeztetést készülnek intézni a
tisztviselőkhöz ég az állami váUala.
tok munkásaihoz, hogy eltántorítsák őket a sztrájkban való részvé.
leitől.

André Stil elvtárs levele a börtönből
Párizs (MTI). André Stil, az
..Humanité" letartóztatott főszer,
kesztője levelet írt a börtönből,
amelynek részleteit közli az „Humanité".
A levéj hangsúlyozza: minden
franciának tudomást kell szereznie
arról a veszélyről, amely Duclost
fenyegeti. Nem szabad elfelejteni,
hogy azok a vichyi politikusok, ak;k
ma a kormány élőn állnak, nem
bocsátják meg Duclosnak, hogy a
megszállás alatt sikerült a Gestapo
elől megmenekülnie és megszerveznie a francia nép ellenállását. Ila
ehhez hozzátesszük: Ridgway tábornok most érkezett Franciaországba. hogy kezébe veigye a háborús politika irányítását, senki sem
kételkedhet abban: a Francia Kommunista Párt titkára mindenre elszánt embereik kezei között van.
Ilyen körülmények között a legrosszabbtól lehet tartani, ha a te.
megek egységes akciója nem mutatkoznék elég erősnek ahhoz, hogy
kiharcolja Duclos szabadonbocsátását.

Szeged

dolgozói

együttéreznek

DUCLOS

Éppen ezért minden hazafi, minden békeharoos, minden dolgozó,
elsősorban
mi.nSen
komnw
i
tartsa múlhatatlan kötelessé,
hogy — egy percet sem veszítv.
hatalmas tömegakcióval kiharcolja
Duclos azonnali szabadonbocsálását, hogy megmutassák a háborús
uszítóknak: nem nyúlhatnak biinteitűenül a franciák
legnagyobb
pártja, a munkásosztály, a nemzeti
függetlenség és a béke pártjának
kimagasló vezetőjéhez.

Duclos elvtárs követeli
a többi bebörtönzött hazafi
áthelyezését
a politikai foglyok osztályára
Párizs (MTI). Jacques Duclos levélben követelte az
igazságügyminisztertől, hogy a többi „államellenes üzelmekkel" vádolt hazafit is helyezzék át a politikai
foglyok osztályára.

a francia

nép

nagy

fiával

ELVTÁRSSAL

A francia
dolgozók
tüntetésekkel, munka
beszüntetésekkel
tiltakoznak Jacques Duclos
elvtárs letartóztatása
és logvatartása
elten.
A világ
valamennyi
békeszerető
népe felemeli
szavát a francia .'a-%
kálykormány
e gaztette
ellen. Üzemek, falvak dolgozói
ebédidő
közben, munkaidő
végén
emelik
fel
szavukat
ez ellen a provokáció
ellen.

Az Első Szegedi Cipész Kisipari
Termelőszövetkezet
dolgozói békegyűlésen tiltakoztak
Duclos elvlárs letartóztatása ellen.
A dolgozók egymás után szólaltak
fel, hogy hitet tegyenek harcos
békeatagatuk és Jacques
Duclos
elvtárs .szabadanbocsátása mellett.
Emmel Pál elvtárs felszólalásiban
még keményebb helytállásra szólította fel az üzem dolgozóit, hogy
ezáltal is erősítsék a békét. Csillám Ferenc sztahanovista munkafelajánlással küzd a békéért, 6
Duclos elvtárs szabadonbocsátásáért.
A Szegedi k e n d e r f o n ó g y á r b u n
a dolgozók békegyűlésen tiltakoztak Duclos elvtárs
fogvatartása
ellen. A beszámolót Varga elvtársnö, az üzemi békefelelös tartotta,
aki ismertette az imperialisták támadását, a Francia
Kommunista
Párt titkára, Ducloe elvtárs ellen,
majd beszélt a koreai baktériumháború, Ridgway Franciaországba
érkezéséről.
Varga
elvtársnő
beszámolója
után a dolgozók táviratot küldtek
az Országos Béketanácshoz és a

francia követáéghee. A táviratban
követelték Duclos elvtárs azonna'i
szabadonbocsátásáí.
A Szegedi Kossuth I.ajos
Középiskolai Diákotthon
tagjai is megdöbbenéssel értesültek, hogy a Francia Kommunista
Párt titkárit, Jacques Duclos elvtársat letartóztatták. A
fiatalok
otthongyűlésen beszélték meg
az
amerikai urak és a francia lakálykormány legújabb ténykedését. Az
otthongyülés után táviratot szövegeztek, amely így szól: „A .jugoszláv határ tövéből, a Tito-faslzmus
közeléből üzenve, követeljük
a
Francia Kommunista Párt titkárának, Jacques Duclos elvtársnak és
a L'Humanitée főszerkesztőjének,
André Stli elvtársnak azonnali szabadonbocsálását".
Szegedi
Állomás
dolgozói
egységesen
követelték
röpgyűlésetken
Duclos elvtárs
szabadonbocsálását,
Hasonló
képpen
a
MÁV
Fűtőház
szabadságharcos
alapszervezete,
a
M A V Szegedi
Igazgatóság
V. osztály dolgozói
táviratban
fejezték ki
tiltakozásukait
Duclos
elvtárs
logvatartása
ellen.

A Szegedi
Kiskereskedelmi Vállalat
vasáru boltjainak dolgozói munkaidő után emelték (el tiltakozó szavukat az imperialisták újabb gaztette ellen. A dolgozók felszólalásaikban valamennyien
kifejezték,
hogy együtt éreznek a Kommunisia
Part nagy fiával, Jacques Duclos
elvtárssal és mindent
megtesznek
azért, hogy ezt a gaztettet meglőraiiák.
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Az oktatási év eredményei és hiányosságai
a Postaigazgatóság alapszervezeténél
Még nem ért véget a pártoktatási év, de az eredmények máris
megmutatkoznak. A Postaigazgatóság dolgozói, párttagok é« pártonkivüliek egyaránt szép eredményeket értek el a marxi-lenini elmélet
elsajátításában. A sikerek közvetlenül is megmutatkoznak, mert az
oktatás résztvevői felismerve
a
szocialista verseny fontosságát a
tanulmányi eredményük magasabb
színvonaláért'
versenyt Indítottak.
Az eredmények eléréséhez nagy
lendületet adott a Szegedi Há.
lóratépftő Vállalat dolgozóival
folyó tanulmányi verseny.
A hallgatók és az előadók egyaránt a pártkongresszus határozatának alapján
felismerték az ideológiai színvonal emelésének szükségszerűségét és ezen a verseinyen
keresztül fokozták mind saját, mind
verscnytáreuk tanulmányi eredményét.
Kezdetben sok hiányosság mutatkozott az alapfokú és a középfokú
politikai Iskolán. A hallgatók nem
készítettek jegyzetet az előadás
alatt, s
ennek
következménye
megmutatkozott a szemináriumokon
a kevés hozzászólásban és rövid,
nem eléggé tartalmas feleletekben.
De nemcsak a hallgatók
részérói
voltak hiányosságok,
hanem
az
iskolavezetők részéről is. Az oktatási év kezdetén többször
előfordult, hogy nem készültek
fel
az előadásokra, brosúrából tartották meg az előadást.
Nem magyarázták meg megfelelően az anyagot, nem tórnnsztották alá
mondanivalójukat
helyi példákkal, nem kötötték
össze az elméleti kérdéseket a
mindennapi gyakorlati munkával.
Ez is nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy eleinte a szemináriumok színvonala nem érte el a megfelelő
mértéket. De hozzájárult még az
is. hogy az előadó elvtársak a hozzászólóknak segíteni akarván azonnal bekapcsolódtak, há megakadtak
mondanivalójukkal és maguk
beszéltek a hallgatók helyett.
A párt alapszerveze'ének vezetősége azonban idejében felfigyelt
a hiányosságokra és még az oktatási év elején igyekezett ezeket
kiküszöbölni. A hibák kijavításához nagyban hozzájárult a meginduló verseny is, mely biztosította
az oktatás színvonalának emelkedését, s a hallgatók
rendszeres,
pontos megjelenését. A verseny
eredményeit gyakran értékelték és
tudatosították a hallgatókkal.
Az utolsó értékelésnél a Postaigazgatóság dolgozói kerültek
ki győztesen.

A hiányzók' száma 17 százalékkal
kevesebb volt, mint a Hálózatépítő
Vállalatnál. A hallgatók aktivitása
szempontjából is a Postaigazgatóság mutatkozott jobbnak, habár
ezen a téren nem volt nagy az eltérés, 164—162 százalék volt az
arány.
A középfokú
politikai
iskolán
legjobb eredményt PoJnai Hona,
Szöllösi Lajos, dr. Deák László
szaktársak, Csányi János és Nagy
Albert elvtársak érték el. Az alapfokú
politikai
iskolán
Újhelyi
György, dr. Bódi Endre és dr. Czirják László szaktársak
emelkedtek
ki.
Az etöadó elvtársak közül Le.
hóczky Lajos elvtárs nyújtott
legtöbbet a hallgatóinak. Min.
den alkalommal alaposan felkészült az előadásokra és a propaganda szemináriumokon való
részvételével,
felkészültségével
példát mutatott hallgatói számára.
Az előadő elvtársak" egész évben egyénileg is foglalkoztak a
hallgatókkal, így figyelemmel tadlák kísérni fejlődésüket és ezek
alapján javasolták, a
következő
oktatási évben melyik
hallgató,
milyen oktatásra, pártmunkára
ós
propagandamunkára alkalmas.
A
propagandisták alapos
kiválasztásával biztosítják a jövő évi
oktatás színvonalának emelését, ezt
hogy képezett párttagokat és népnevelőket tudjanak nevelni
pártunknak, olyanokat, kik helyt állnak a békeharc rájuk eső szakaszán.
A politikai Iskola befejezésére
lelkesen készülnek a hallgatók, előadók egyaránt. A párt
alapszervezetének segítségével kis ünnepséget rendeznek, hogy
külsőleg
is kifejezésre juttassák a vizsgák
jelentőségét.
Minden politikai iskolán a há.
rom legjobb eredményt elérő
hallgató könyvjutalomban részesül.
Ezzel ís buzdítani akarják" a hallgatókat, hogy a következő oktatási évben még alaposabban hozzáfogjanak a tanuláshoz, a marxizmus-leninizmus elsajátításához.
A pártsizervezet ezév tapasztalatait felhasználva készül a
jövő
oktatási évre. Ugy szervezik meg
a munkát, hogy a most tapasztalt
hiányosságokat
elkerülve,
még
jobb eredményeket érhessenek el,
már az oktatási év elején aktívak,
tartalmasak legyenek a szemináriumok.
Sosskó

Ma este 6 órakor tartják meg a Pártoktatás
a nemzetközi és magyar munkásmozgalomról
előadássorozat
második részét
Ma. szerda délután 6 órai kezdettel tartják meg „A nemzetközi
és magyar
munkásmozgalomról''
Bzóló előadássorozat második előadását. Az előadást Székely Lajos
elvtárs, egyelemi adjunktus tartja
„Utópiás szocializmus, a munkásmozgalom fejlődése Franciaországban 1948-ig" címmel.
Az előadássorozatnak ez a része
átfogő képet nyújt májd a francia
munkásmozgalom kifejlődéséről, a
francia forradalomról. Értékesek
ezek az előadások, mert növelik elvtársainkban a proletár nemzetköziség szellemét. Tisztává válik az elő.

László

Szegedi Postaigazgatóság

Házában
szóló

Értesítjük a középfokú propagandaiskola hallgatóit, hogy részükre a propagandaiskola vizsgát
június 4-én délután 5 órakor tartjuk a Radnóti iskolában és kint az
üzemekben. Kérjük az elvtársak
pontos megjelenését.
Értesítjük az alapfokú propagandaszeminárium hallgatóit, hogy részükre június 4-én propagandaiskola
foglalkozást tartunk. A foglalkozás
anyaga: Konzultáció és a politikai
iskola záróknak a megbeszélése. Az
üzemi propagandisták. Szegedi Kender. Magyar Kender," Textilművek,
MÁV részéről is be kell, hogy jöjjenek az elvtársak az Építőipari
Technikumba (Horváth Mihály-ulca
sarok). Kérjük az elvtársak pontos
megjelenését.
Értesítjük az alapszervezeteket,
hogy a középfokú politikai iskolákon
június 9-én ismétlési politikai iskolák lesznek, ezeket jól készítsék
elő.
Értesítjük a Sztálin elviára életrajzát tanulmányozó
elvtársakat,
hogy részükre a z összefoglaló anyag
megérkezett. Átvehető a Pártoktatás Házában.
Értesítjük a PolitSkaí Gazdaságtan gzak felsőfokú hallgatóit, hogy
réazlfkre a soronlévö konferenciát
folyó hó 8-án, vasárnap délelőtt ü
orakor tartjuk a Pártoktatás Házában. Kérjük az elvtársak pontos
megjelenését.
Értesítjük a Párttörténet' középfokú hallgatóit, hogy részükre
a
soronlévő konferenciát folyó hó
8-án délelőtt 8 órakor
tartjuk
I—X-ig a Radnóti
gimnáziumban,
XI—XVII-ig az Építőipari Technikumban. Kérjük az elvtársak pontos megjelenését.
Értesítjük a Párttörténei és Politikád Gazdaságtan szak tolsőfokú
hallgatóit, hogy aki nem vette át
az összefoglaló kérdéseket, az vegye át a Pártoktatás Házában.

A szegedi városi tanács mezőgazdasági osztályának dolgozóit is
még fokozottabb munkára serkenti a fizetésrendezésről szóló
minisztertanácsi határozat
A szegedi városi tanács dolgozói
is nagy örömmel fogadiák a fizetésrendezéssel kapcsolatos minisztertanácsi határozatot.
A mezőgazdasági osztály szakembereit még fokozottabb, jobb munkára serkenti ez a megbecsülés,
amelyet a párt és a kormány iránluk is tanúsít.
A város termelőcsoportjai különösen jó eredményt értek el az osztály agronómusának és szakembereinek segítségével. Jó szervező munkájukkal a vetést és a növényápolási munkákat határidőre elvégezték és több termelőcsoportban már
a harmadszori kapálást is megkezdték. Ezt elősegítette az ia, hogy
a mezőgazdasága osztály tanácsai
alapján mind jobban szélesedik az
új agrotechnikai módszerek alkalmazása. A Dózsa-tszcsben példáuf,
ahol az idén először vetettek négyzetesen kukoricát — a tavalyi másfél hét helyett három nap alatt végezték el 60 hold kukorica harmadszori kapálását. Az Alkolmány-tszcs
ugyancsak az ő javaslatukra vetett
az elmúlt évben fél holdon kapásbúzát és ezen a területen tíz mázsás termést hozott. Az idén már
20 holdon van kapásbúzájuk.
Molnár Vencel,

a

mezőgazdasági

Prop.

osztály helyettes vezetője, ald nem©
rég mint tsz-szervező dolgozott, a
rendelet értelmében ugyancsak je©
lentős béremelésben részesül. Nemi
agronómus. de 1950 óta hat tanfo©
lyamon elsajátította a mezőgazda©
sági szakismereteket és jól ellátja!
feladatát.
— Pártunk és kormányunk bizalmát most még jobb munkával akar©
juk meghálálni — mondja Molnár
Vencel. — Ez a nagy megbecsülés
arra serkent minket, hogy az ú j
agrotechnikai módszereket is még
fokozottabban alkalmazzuk. A háromszori fejést, amelyet eddig négy
szegedi termelőcsoportban alkalmaz,
tak és ezek közül a Dózsa-tszcsben
négy és félliteres tej hozamemelkedés ( eredményezett, az idén már
mind a hét tszcsben bevezetjük. A
Táncsics-tszcs tagjait a burgonya
nyári vetésének fontosságáról is
meggyőzzük, hogy majd az ő tapasztalataik alapján jövőre minél
több tszcs kövesse példájukat. A'
szovjet tapasztalatokat, az új agro©
technikai módszereket minden szegedi termelőcsoportban tovább szó.
losíljük, hogy valamennyi egyénileg
dolgozó parasztnak bebizonyítsuk a
közös nagyüzemi gazdálkodás előnyeit.

Az Sz. Petőfi úszók sikerei Szolnokon
Az Sz. Petőfi üszői vasárnap a Szolnoki Dózsa Béke-úszóversenyén
Indultak. A szegedi úszók a következő
Jó eredményeket érték el: 50 úttörő
gyors 1. Szalal 33.3: 50 úttörő leány
mell 1. Temesvárt 47. 100 Ifi hát 3.
Lugosi 1:26.7; 100 ifi,
pillangó 1.
Reök 1:16.6; 3. Hernyák 1:21: 50 úttörő mell 2. Beck 45: 100
női. Ifi,
mell 1. Peterdl
1:35.9; 50
úttörő

leány, gyors 1. Kiss 42, 100 Serdülő
gyors: 1. Varga 1:11,2; 2. Szendrel
II. 1:12.5: 100 serdülő, fiú. mell 1*
VaJtal 1:22.6; 2 Oravetz 1:31.2; 100
ifi mell 1. Dobál 1:27.2; 50 női, Ifi*
pillangó 1. Peterdl 43, 2. Erdész 49,
4x50 férfi
vegyesváltó
2.
Petőfi
2:19.4: 3x50 női vegyeeváltó 1. Pe.
töft 2:34. 3x50 férfi
gyorsváltó l i
Petőfi 2:34,

SPORTOLOK TILTAKOZASA JACQUES DUCLOS ÉS ANDRÉ STIL LETARTÖZ,
TATASA MIATT

A' labdarugó, úszó. kerékpáros, vízilabdázó, céllövő és öttusázó
olimpiai keret tagjai a következő szövegű
táviratot küldték az Országos Béketanácsnak:
IDÖJARASJELENTÉS
„Mi, az olimpiai keret tagjai tiltaVárható Időjárás kozásunkat
fejezzük kl a
Francia
szerda estig: Több- Kommunista Párt titkárának Jacques
felé záporeső, ziva- Duclosnak letartóztatása miatt. Ez a
tar,
megélénkülő
délnyugati, nyugati,
majd északnyugatira forduló szél. A
Szeged „tizek" asztalitenisz
meleg csökken.
bajnoksáqa
Várható hőmérsékleti értékek az orSzombaton és vasárnap
rendezték
szág területére szerda
reggel: 14— meg Szeged város „tizek" asztalite17, délben nyugaton 23—26, keleten nisz bajpokságát. Férfiak: 1. Nagy
26—29 fok között.
L. (Honvéd): 2. Sebők (Honvéd);
3.
Csikós (Honvéd); 4. Kovács (Petőfi);
MOZI
fV
5. Zsiga IV. (Vasas); 6. Kiénfalvl (PeSzabadsági
Sportbecsület
(Június tőfi). Nők: 1. Erdei (Vasas): 2. Ko11 -lg).
zák
(Vörös
Meteori; 3.
Szabó M.
Vörös Csillag: A három
sürgöny (Honvéd): 4. Benczéné (Honvéd):
5.
(ma utoljára).
Junker (Honvéd); 6. Zarándl (LendüFáklya: Győztes szárnyak
(Június let).
5-ig).
Szeqed ifjúsági súlyemelő bajnokAz előadások a mozikba® 6 és 8
órakor kezdődnek.
sága
SZÍNHÁZ
Vasárnap rendezték
meg' Szeged
Este 8 óra: Cigánybáró. Dózsa) bér- város egyéni Ifjúsági Súlyemelő bajnokságát.
A
súlycsoportok
győztesei:
let (14) és Csokonay bérlet (14). Sza(Sz.
badtéren. (Rossz Idő esetén a szín- Nagy (Sz. Kinizsi) 125; Lőcsei
Lok.)
197.5;
Glücksmann
(Szentesi
házban Dózsa bérlet érvényes).
Vörös
Meteor)
205;
Sllóczkt
(Sz.
HonMUZEUM
véd) 212.5:
Szendrényl (Sz.
Lok)
Móra Ferenc-kiálKtás: Koszta 'József 217.5: Csányi (Sz. Lok.) 205; Börcsök
képzőművészeti, fejlődéstörténeti
és (Sz. Kinizsi) 180 kg.
természetrajzi
kiállítások: hétfő kivételével naponta 9-től délután 3-ig.
Szegedi hosszútáv futók sikerei
szombaton és ünnepnapokon 9-től 1
Magyarország 1952-es marathoni
óráig.
futóbajnokságán.
melyet
Dobronyl
KÖNYVTAR
nyert meg 2 óra 32 perc, 37.6 máEpvetemtt Délelőtt 10 érától esté 9 sodperces kitűnő idővel a Szegedi
óráig
(Könvvkölcsönzéaj
12-től
8 Lokomotív hosszútáv futói Igen Jól
óráig).
szerepeltek.
Harmadik
Zalavári 2:
Somogyi: Délután 2-töT 9-19 (Könyv, 4053; 5. Temesvári 2:49.12; 6. Kobkölcsönzés: délután 2-től 7-lg),
ruzsa 2:50.00.8.

Agit.

Osztály

adások végighallgatása során, hogy
minden
ország proletariátusának
egy a sorsa, de egy a célja is: a
szabadság kivívása.
Az első előadáson elvtársaink szép
számmal vettek részt, ami bizonyította, érdekli pártunk tagjait a nemMSZT-HIREK
zetközi munkásmozgalom fejlődése.
Erre az előadásra is felhívjuk a
Az MSZT Belváros VI.
alapszervekáderképzö tanfolyam hallgatóinak zete (Jókai-u.) 4-én háromnegyed 7
aktíva- és
taggyűlést,
(art,
figyelmét. Sok segítséget nyújt fö- órakor
melyre minden tagtársat elvár. Venlig a Bolsevik Párt történetét ta- dégeket szívesen látnak.
nulmányozó elvtársaknak és pártunk funkcionáriusainak
tanulásáX FELHÍVÁS» Az aratási és cséphoz. munkájához.
lést munkálatok biztosításai
érdeké-

A Lokomotív SE teniszversenye
Vasárnap fejeződött be Szegeden a
Lokomotív SE dél területi egyéni és
páros teniszbajnoksága. Férfi egyes:
1. Bilchelbauer (Szeged), 2. Nemesik
(Kecskemét). 3.
Szelel
(Kecskemét);
nőt egyes: 1. Szelelné
(Kecskemét):
2. Hutirayné
(Szeged); 3.
Deákné
(Szeged); férfi páros: 1. Büchelbauer
-Dóczy dr. (Szeged): női
páros 1.
Hutirayné-Deákné (Szeged); vegyespáros 1. Büchelbauer—Deákné
(Szeged).

ben a szerződéskötések
megkezdődtek. Felhívom az érdekelteket, hogy
a Városi Tanácsnál az
aratási
és
cséplés! munkálatokra
szerződéseket EGY szép gyermek vaságy, betéttel
minél előhb kössék meg. VB~e!nök.
eladó, llalneu-u. 5.
x KÖSZÖNETET mondunk mindazok, A SZEGEDI Kenderfonógyár felvesz
ják a tankönyveiket és tanszereket. nak, akik férjem, Illetve fiam teme- szakképzett lakatosokat. Jelentkezés
résztvettek. Fogadják hálás kö- munkakönyvvel.
Évente 18—24 napos fizetéses sza- tésén
szönetünket. Csonka-családü.
LAKATOSOKAT felvesz a Szegedi Késbadságban részesülnek, az ország
árúgyár. Rigó-u. 38.
x FRANCZ GUSZTÁV könyvkötő- LAKASOKAT keresünk. A vállalat malegszebb üdülőhelyein tölthetik szabadságuk egészét. Ezek melleit a mester meghalt- Temetése Június hó gas térítést fizet minden mérelfl ladélután 4 órakor a belvárosi te- kásért. Vidékre
helyezettek
lakástanulók fizetést is kapnak, amely 4-én
metőben.
ügyét soronkivül intézzük.
Jelentse
félévenként emelkedik. A jó előmebe átadandó lakásár a Csongrádmeneteld. jól dolgozó, szorgalmas ta- ELADÓ egv vaságy. Vtdrá-ú. 3. I, 1- gyel Ingatlanközvetítő Vállalat, Széchenvl-tér 8.
nulók 15—20 százalékos jutalmat Érd. 12 után.
HOSSZABB gyakorlattal btrő. a
fő- ÁLLAMOSÍTÁS alá nem eső. bekölkapnak.
magánházak
adás-vételét
Is. önálló háztartási alkalma- tözhető
Fiatalságunk már számtalanszor zésben
házak:
zottat felveszek. Sztáltn-krt.
37. H . gvorsan lebonvolltiuk. Eladó
bebizonyította, hogy képes a reá em. 11.
Debrecenl_u. 18. Petőfl-te'ep X. 635;
Petőfi-telep
XI.
674;
Gyula-telep
Dováró feladatokat megoldani és a ne- KÉREM gzt a férfit, akt
vasárnap
34: Csongrádmegvel
Inhézségeket leküzdve harcolni a ter- délután az úlszegedt gyermekjátszó- rozsmal-u.
gatlanközvetítő
Vállalat,
Szeged,
Szétéren vadászkutyámnak pártját fogmelés emelkedéséért, ötéves tervünk ta.
rhenvl-'ér
8.
értesítsen. Török Mátyás, Deszk.
végrehaj lásáért.
Szivattvútelep.
TISZTARA mosott géntörlő
rongvot
hálószoba, rekamtéváz veszünk.
Szegedi
Finommechanikai
Fiatalok! Mutassátok meg most DIÖFURNftROS
eiadő. PArizsl-krt. 6.
Javító Vállalói, Szeged. Klgvóu. 2.
Is. hogy méltók vagyto-k pártunk
EI.ADÖ keveset használt sötétszürke
bizalmára követitek a hős Komszoférfi ruha, magas termetre, ugyanDÉLMAGVARORSZAG
ilyen
45-ös csizma és rövid átmeneti
mol példáját. Soraitokkal erősítsépolitikai napilap
kabát. Április 4-út|g 17. T. 6.
tek a harcokban edzett hős munkásHASAS disznó és kis hálószoba sürFelelős szerkesztő és kiadót
osztály
táborát.
jelentkezzetek
gősen eladó. Mikszáth Kálmán-u. 16.
ZOMBORI JÁNOS
KÉT piac között kétszobás, összkomvasipari tanulónak. A vasipar legRzerkes7tl: a szerkesz főbizottság
fortos
lakás, költségmegtérltéssel átszebb szakmái várnak benneteket. Szerkesztőség: Szeged Lenin-u. 11
adó, esetleg hálóbútorral.
Mikszáth
Jelentkezzetek a 150-es számú Ipari
Telefon: 35-35 és 40—80
K.-tr. 16. Farkasné. rollónál.
Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-u 6.
KISKUNFÉLEGYHÁZI szoba', konyhás,
Tamulóiskolíban,
Eötvös-utca
2.
kamrás, melléképülettel, külön porTelefon: 31—18 és 35-00.
szám alatti felvételi bizottságoknál.
tás lakásomat e'cserélném,
szegedi
I Járuljatok ti is munkátokkal békés
lakással. Érdeklődni lehet KiskunfélCsongrádmegvet Nyomdaipart
szocialista építésünk, ötéves tervünk
egyháza. I. ker., Bikahegy 19. Patyl
Vállalat. Szeged
Péter*
1 győzelméhez.
a- Felelős vezetői Vincze György

Megkezdődött az ipari tanulók jelentkezése
a vasiparba
Alig néhány hete avatták fel ha
zánk egyik büszkeségét, a dmsgyöri
nagykohót. Rövidesen megkezdi működését a sztálinvárosi nagyolvasztó
és befejezés előtt áll az Inotai Erőmű is. Amerre' nézünk az országban. mindenütt új gyárak, üzemek,
sőt egész városok épülnek olyan rövid idő alatt, amilyenre az úri Magyarországon" még gondolni sem
lehetett.
Ahhoz azonban, hogy az új gyáTak, üzemek termelhessenek, jól
képzett szakmunkások tíz- és százezreire van szükség. Ezért: fordult
dolgozó népünk hívó szóval a fiatalok felé: „Jöjjetek vasipari tanulónakl" Pártunk és kormányunk
gondoskodik áritól, h 0 gy a tanulóidő letette után a fiatalok mint jóiképzett szakmunkások vehessék ki
részüket a nép országának építéséből. Olyan életet, olyan tanulási lehetőséget biztosít az állam, amilyenről az egykori „inas" még álmodni
sem mert.
A vasipari tanulók munkaruhát,
majd fegyelmezett, jó tanulásuk és
szorgalmuk jutalmául egyenruhát
kapnak. Az iskolákban, ingyen ksu>-

J P á r t h i r e k

fasiszta gaztett újabb bizonyítéka annak, hogy a francia kormány népének árulója: és az amerikaiak min©
denre kapható cinkosa.
Ml. sportolók,
még
szilárdabban
küzdve a békéért, a francia néppel
együtt követeljük Jacques Duclos éa
André Sttl aEonnali szabadonbocsá,
tását,

Csongrád megye—Békés megye 3 dl
(0:1)
Mezőkovácsházán lejátszott megyék
közötti válogatott labdarugó
mérközésen Csongrád megye válogatottjai al
második Télidőben Jó JátékukkaL visz©
szavágtak makói vereségükért.
Góllövők: Czene (2),
Kecskés,
Illetve
Kanász. Csongrád megye ifjúsági válogatott—Békés megye ifjúsági v á l ó
gatott 3:3 (3:1).
Sakk villámtorna
A" megyei béketalAlkozö tiszteletére
sakk villámtornát rendeztek Hódmezővásárhelyen. 1.
Szegedi
OKISi
(Szőlfisi, Surik, Llebmann, Patyl); 2.
Szegedi Haladás, 3. A
makói válo.
gatott; 4. a Hódmezővásárhelyt
Po
tőfi.
Szegedi kosárlabdázók sikere
Székesfehérvárott megrendezed
8
város férfi kosárlabda tornáiét Budapest csapata nyerte, második Szeged; 3. Miskolc; 4. Pécs; 5. Székesfehérvár; 6. Komárom; 7. Sopron, 8.
Győr.

Totótájékoztató
T. Olimpiai keret I.—Lokomotív SE
1—1; 2. Vasas SE—Bányász SE 1—x;
3. Miskolci Építők—özril Vasas X—2.
4. Debrecent
Honvéd—Miskolci Honvéd 2—1; 5. Hatvani Lok.—Perecest
Bányász 2—1: 6. Gyöngyösi ÉpítőkDebreceni Lok. 1—2; 7. Vörö s Lobogó Kislext—Szegedi
Petőfi 1—2:
a
Kiskunfélegyházi
Vasas--Bp. Építők
1—1; 9. ISöbányai Lok—Vasas Izzó
2—2; 10. Szegqdi Lok.—Bp. Szikra l
—1; 11. Zalaegerszegi VM—Pécsi Vb
1—2; 12. Soproni Lok.—Győri Lok. X
—1. Pótmérkőzések:
13. Kaposvári
Vasas—Nagykanizsai
Lok. 1—1; 14*
Pápai VL-PőcsúJhegyl Bányász 1 - 2 ;
15. Székesfehérvári Épttők—VL. Sor*
tex 2—x;
16.
Pénzügyőrök—Békéscsabai Építők 2—x.
ELADÓ
kétajtós
Jégszekrény,
ÚJ
nagy sezlon, mosdó, uborkásüvegek,
Kclemen-u. 11. fldszt. Konczné.
EGY kétajtós fehér Jégszekrény eladó. Attlla.u. 3. fldszt. Jobbra, első
ajtó.
ELADÓ egy fehér, mély
gyermekkocsi. Hulfám-u. 6.
HASAS belga és kis nyulak eladóit,
Vnsasszentpótev-u. 9/a.
TIZHÖNAPOS malac eladó. Bóta Béla,
Tolbuchin-sgt. 8, (Kálvárla-u.)
TELJESEN új női szövetruha, használt szürke férfi öltöny eladó. Sasa,
Feltámadds-u. 4.
VENNÉK gázrezsót, tartállyal. Petőfi
S.-sgt. 46. Berta,
HORGANYZOTT
fürdőkád, gyermekágy, cementvályú eladó. Érd. délelőtti
Temörkény-u. 5.
WERTHEIM kassza és egy íróasztal
eladó. Béke-u. 10.
KÉT utazóláda. vasilst
lábbal., kukorica daráló, két állófogas, több apróság eladó. Fürész-u. 9.
FÜRDŐRUHÁT, gyógyhaskötőt, fehérneműt, fűzőt készít, hozott anyagból
is. Höfle, Klauzál-tér 3.
ELADOK vasüst, létrák, mézeskanná,
bakancs. Marx-tér 12. em. 8.
MINDENFÉLE
fehérnemű
Javítást
vállalok. Füredi-u. 2., 2. ajtó.
ELADÓ bőméretű ruhásszekrény, kia
sezlon. Petőfi-telep II. u. 21.
KOMBINALTSZOBA berendezés és egy
hibás szekrény
eladó. BaJcsy-Zs.-u,
15. I. em. 4.
3+1 PHILIPS rádió és egv légszeto.
rény eladó, Kossuth
Lajós-sgt. 41,
udvarban.

I

