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Az Újszegedi Kender- és Lenszövő Vállalat csatlakozott
a kőbányaiak kezdeményezéséhez és forgóeszköz megtakarítási
versenyre hívta a len- és kenderipari üzemeket

A győzelem mindkét téren gyökeres vá.tozáookat hozott. Csehszlovákia nemcsak a Szovjetunióval kötőit szoros és eitéphete;len szövetséget, de baráti joobot nyújtott a
magyar
népi dcmokráciána JÍ is,
1949.ben. alig egy évvel a csehszlonél 100.000 forintot vertünk számíezer forinttal növeljük és ebben
Nagy figyelemmel olvastuk azt a
vák komraunisúk döntő győzelme
tásiba, míg a készáruraktárban elaz évben 2 millió forint értékű
U[án már létrejött a csehszlovák, felhívást, amelyet Kőbánya kilenc
fekvő immobiliák értékesítésének
forgóeszközt szabadítunk fel
magyar barátsági és kölcsönös se- legnagyobb üzeme tett közzé párszorgalmazásával további 200.000
népgazdaságunknak.
gítési szerződés. A csehszlovák és tunk központi lapjában, a Szabad
forint forgóeszköz felszabadítást kímagyar dolgozó nép viszonya egyre Nép-ben.
amelyben forgóeszköz- Vállalásunkkal kapcsolatban elhatávánunk megvalósítani.
me egebb, egyre őszintébb és bará- csökkentésre hívla ki
Angyalföld roztuk, hogy megvizsgáljuk anyagA takarékosság érdekében vertibb let|. A burzsoázia hosszú évti. üzemeit.
gazdálkodásunkat és megszilárdítsenyre hívjuk a len- és kenderzcdeken keresztül mérgezte soviniszMár korábban
tanulmányoztuk juk ezen a téren ls a fegyelmet, küipari vállalatokat
ta uszításéval és elnyomásával n
Központi Vezetőségének lönösen a beszerzés és az üzemi és meggyőződésünk, hogy a forgó,
két szomszéd nép viszonyát. Az párunk
utolsó esztendők nagy közös "élmé- mult év november 29-i ülésén ho- gazdálkodás vonalán Nagy súlyt eszközcsökkentési terv túlteljesítényei, a Szovjetunió felszabadító bar. zott határozatait, amely kiemelte a helyezünk arra, hogy ebben az év- sére indított iparági versenyünkhöz
A magyar és a csehszlovák nép ca, ez elnyomó burzsoá osztály el. forgóeszközökkel való gazdálkodás ben a lehető legmagasabb színvo- csatlakoznak, s így iparágunk valabarálsága a középkor elején ková- len vívott közös küzde'em, a szocia- oagy jelentőségét a szocializmus nalra emeljük fel az anyagkezelést, mennyi vállalata elmondhatja majd
csolódot', A szegény magyar föld. lista építés és a béke megvédésének építősében. Az említett felhívás yo. a kivitelezést cs a mintaszerű rak- az év végén, hogy egyéb tervfeln
művesek a XV. században aktív se- nagy közös ügye azonban elsöpörte
adatainak teljesítése mellett a formán még jobban megvizsgáltuk a tározást.
gítséget nyújiottak a huszita harco- az átkos múlt hagyatékát.
forgóeszközcsökkentés terén mutat_
Ezen felajánlásunk keretén belül góeszközcsökkentési terv túlteljesísoknak az úri önkény ellen vívott
Rákosi elvtárs a
magyar kor- kozó lehetőségeinket és úgy talál- felszabadítunk a népgazdaság ré- tésével is hozzájárultunk a szociahősi küzdelmükben. A XVI. évszámányküldöttség
tiszteletére
ren- juk, hogy
zadban a magyar és szlovák paraszszére mintegy 1.5 millió forint ér- lizmus 'épíléséhez
1949,
erre az évre vállalatunk részéOóti József párttitkár
tok kölcsönös szolidaritásának szá- dezett prágai nagygyűlésen
tékű fonalai, segéd- és üzem(Iá r dián Józsefné CB-etaök
re megállapított és jóváhagyott
mos példáját találjuk meg, a pa- június 23-án rámutatott a magyar
anyag készletünket 200.000 forintjelentőséIt'czó György igazgató
raszti felkelések idejében. 1514-ben a csehszlovák szerződés
1,342.000 forint összegű forgótal kívánjuk lecsökkenteni, festókSugár Miklós főmérnök
szlovák parasztok széleskörű gyűj- gére, amikor kijelentette, hogy „ez
eszközcsökkentést további 058
és
vegyszerkésztetünk
csökkentésétésekkel nyújtónak segítséget a a szerződés nagy győzelme a szonépeknek és súmagyar népi felkelőknek. A XVII. cializmust építő
századba esik Ján Komenskynak, a lyos veresége az imperialista frontA
magyar-csehszlovák
nemzetek tanítójának mindkét or- nak."
szág részére nagyjelentőségű sáros- egyezmény fontos bástyája anamelypataki
tartózkodása. A nemze[i nak a hatalmas fronlnnk,
brigádon belül hullámzó a terVlncze Ferenc 18, Tóih I&tvúrménál
A Szegcdi Késárugyár dolgozói
megújhodás korában Magyarország nek zászlaján a haladás és béke
melése.
pedig 20 százalékos visszaesés mués Csehszlovákia nemzetei közült a jelszava áll. A népi demokratikus megtették felajánlásukat a válaszMagyarországnak ugyanazok a cé'- tási békeversenyre. Fogadalmukban Arra hivatkoznak, hogy igen sűrűn tatkozik.
nemzeti szabadságért vívott küzdel- , kitűzései, mint
Csehszlovákiának"
A választási békeversenyben egyhangsúlyozták, hogy az első ne- kell átállásit eszközölni és az új
m
o L - h o n w"i
OIxni I T o Lr ki
L-i ao kapcsotcijjk,
Lra n n c o l e t I ruL« ..
. .
.
mekben
mélyültek
Minél gyorsabb ütemben
felépí- gyedévből megmaradt adósságukat munka nagyc-bb gyakorlottságot igé- em,bérként kell megállni helyüket a
A demokratikus mozgalom legkivá. teni a szocializmus'
mindenáron
lóbb képviselői az 1848. évi forra- megvédeni a népi hatalom vívmá- a fétev végére maradék nélkül be- nyéi. Papdi János, a legjobb bri- csiszolóban, az Ady-brigád tagjaigádtag pzeket a nehézségeket köny- nak." Vállalást teltek, hogy átladalmi küzdelmek során mindkét or. nyait, leleplezni a háborúra spe- hozzák.
A csiszoló üzemrészben az Aőy- nyűszerrei leküzdi 'és állandóa n nö- gokat 10 százalékkal emelik a váeztígban törekedtek a szoros együtt" kuláló osztályellenséget és minlasdások tiszteletére. Ez pedig nagy
működés megteremtéséra.
denekelőtt lefogni a háborús gyúj- brigád tagjai elhatározlak, hogy a veli termelési eredményét. A fel- feladat elé állíja őket. Ila így dolszabadulási
héten
elért
165
százamájus
17-i
választások
tiszteletére
a
A munkásmozgalmak a két or. togatok kezét, — védeni és megvé.
felszabadulási héten elért 140 szá- lékos átlagát már 179-re fokozta. goznak továbbra is. mint a második
•szág űogozói között Ü baráti kapcso- denl a békét.
negyedév első napjaiban, akkor
Az egyezmény
megkötése óta zalékos átlagukat 150-re növelik- A Szakmai tudásának és munkamódlatok kifejlődésének újabb szakat-zégycnkezniök kell majd. hegy
szát vezették be. 1907-ben a szlovák elért gazdasági és politikai ered- minőség terén pedig 2 százalékkal szerén ék állandó tökéletesítésével
tudja elérni ezt .az eredményt és kötelezettségüknek nem tettek eleannak, javítják eddigi munkájukat.
és magyar munkátok Budapesten mények ékes bizonyítékai
Minden lehel őség meg van arra. ezzel tesz „aponta hitet a Népfront get.
közös sztrájkot rendeztek a válasz- milyen hatalmas erőt képvisel a
A Függetlenségi Népfront feltójogért vívott küzdelmek során. A két szomszédos népi demokratikus hogy valórnvéltsák ígéretüket. A mellett.
dolgozóinak
összefogása, brigád kollektívája minden igyekeAz Ady-brlgád többi |agja eem
hívása világosait megmondja,
magyar ós csehszlovák proletariátus állam
szakmailag,
sem politikailag
győzelmünk sikere függ attól
szolidaritása közös harcokban ju. milyen hata'mas eredményeket hoz zetével a termelés növelés-én dolgozkölcsönös
megsogí'ése, zon. Eddig egyiküknél osm fordul:
nem képezi magát Még maga a
is, hogyan szavaznak dolgozólott kifejezésre a Magyar Tanács- egymás
brigádvezetü, Halkó Pál ftem;
ink naponta a termelési eredköztársaság' hősi küzdelmének ide. nyersanyaggal, géppel. élelmiszer- elő, hogy késve érkezzen, vagy
nála U nagyobb visszaesés taményeikkel.
jén. A csehszlovák
burzsoázia, rel való ellátása és termelési ta- igazolatlanul maradjon távol munpasztalható.
eonely beavatkozási szervezett
a paszta'ataik kölcsönös kicserélé- kahelyéről.
A Késárugyár Ady-brigádja is ebszorosabbak o két ormagyar projelúrköztársaság ellen, a se. Egyre
Április 4, előtti 160 százalékos ter- ben a szellemben harcoljon a nap
Azonban most a munka megkultúrkapcsehszlovák munkásság
határozott szág közötti sport- és
metes! eredménye 132-re csökkent. minden percében, a Népfront győszervezésében hiba mutatkozik
csolatok
is
és
a
kölcsönös
üdültee lenállásúba ütközött és a szlovák
Hasonló képpen Maxi István 5, zelméért
náluk. Egyes dolgozóknak a
proletariátus a magyar forradalom tési akciók a személyes találkozások
erején
keresztül
elmélyítik
és
közvetlen Itatása alatt I'rOsovban
szilárdítják a magyar és csehszlokikiá]tolta saját tanácsköztársasá- vák nép barátságát.
A horcai-hínai
fél
megkezdte
Tiltakozások Franciaországban
gát. A fasiszta terror idejében n
Amikor
röviddel
ezelőtt
mega
hazatelepítendő
beteg
és sebesült
a háborús szerződések ellen
csehszlovák dolgozók mély együtterzéssel kísérték figyelemmel « ma- halt Godwitld elvtárs, a magyar
hadifoglyuk
szállítását
Párizs (TASZSZ). A „THumanité"
gyar proletáriátus nehéz harcát a nép együtt gyászolt a csehszlovák
né- nap, mint nap beszámol arról,
Horthy-unatem e'len. A Rákosi per néppel; Gotttvald elvtársban
A haznielopitandő beteg és scl»eKeszon (Új Kína). Aprl'is 14-én,
idején hatalmas mozgalmat indítót, pünk megértő barátját, a magyar hogy újabb és újabb szervezetek kedden — a két fél között létre- sült hadifoglyok első csoportját
és csehszlovák dolgozók
összefotak Rákosi elviárs kiszabadítása ér gásának őszinte harcosát vesztet- ítélik el a bonni és párizsi háborús jött egyezmény érteimében — meg- szállító, húsz gépjárműből álló gép.
dekében. E harcias testvériség ki. te el. Soha el nem felejtjük azo- szerződéseket. Tiltakozott az úgy- kezdték az északkoreai hadifogoly, kocsikaraván április 14"€n, kedden
alakulásával egyidőben, amely a két kat a felbecsülhetetlen szolgálato- nevezett ..eui'ópai hadsereg" meg- táborokban őrzött Itetag és sebesült reggel hat órakor hagyta c! Csen.
népet egybekapcsolta, mindkét or- kat. amelyeket Klement Gottvvald alakításáról szóló párizsi szerződés hadifoglyok csoportos elszállítását mot ós előreláthatóan két nap múlszág reakciós nacionalista burzsoá- elvtárs olv szívósan és követke- ratifikálása ellen Gard megye volt O gyülekező helyekről. A haznte.e- va érkezik Keszonlm. Két másik
ziája arra törekedett, hogy Ma- zetesen telt a magyar és csehszlo- frontharcosai szövetségének Végre- pítendő beteg és sebesült hadifog- csoport — összesen 45 gépjármű
lyok előreláthatóan április ll)-All és — ugyanabban az órában indult
gyarország és Csehszlovákia nem- vák tes'vérnép jó
viszonyának hajló bizottsága
az
utána következő napokon érkez- útnek Manpoból és Pjoktongból és
zetei között ellenségeskedést váltson megszilárdítása és elmélyítése érAlfortfiUe
város
tanárainak,
nek Keszonba. A hadifoglyokat, pi- előreláthatóan április 17-én érkezik
ki, a sovinizmus és gyűlölet külesö. dekében
Gottwald elvtárs érde- munkásainak,
kereskedőinek
és henő és egészségügyi
gondozás Keszonba.
nos légköréi alakítsa ki és ebből a mei, melyeket a népi demokratinagyiparosainak tekintélyes
cso- után, április 2Ck.án és az utána kölégköritől hasznot húzzon a nép el- kus rend dindaláért, a
szocializA másik fél részéről i« gyors
leni küzdelemben. Csak Magyaron, mus
csehszlovákiai
felépítéséért portja, Basses-Alpes megye volt vetkező napokban a fegyverszünet!
tárgyalások
panmindzsoni
térségébe
ütemben
fo'ynak az előkészületek a
szagnak és Csehszlovákiának a di- és a nemzetközi pro'.etarforradnlom hadifoglyainak
kongresszusa,
a
cső Szovjet Hadsereg által a nem- győzelméért
hadifoglyok átvételére.
vívott
harcokban középiskolák dolgozói országos sza- szárítják.
zeti szocialista megszállás alól tör- szerzett és amelyekért a magyar bad szakszervezetének kongresszusa
tént felszabadítása teremtette meg dolgozók is szivükbs zárták őt, elés sok más haladó szervezet. Drome
ónnak előfeltételeit, hogy a dolgozó évülhetetlenek.
Frédéric Jolfot-Curienek,
nép kölcsönös barátságának hagyoA fájdalomból új erö született: és Gharente megye helységeinek,
mányai a jelenben szilárd szövetség- a csehszlovák nép
még nagyobb valamint az ország sok más helysé_
gé kovécsojódjanak a boldog, szo- lendü'ettel építi országában a szo- gének községi tanácsai külön hatá- a Béke Világfanács elnökének közleménye
cialista jövőért vívott küzdelem, cializmust, még szorosabban zár- rozatokban ítélték el Franciaország
Prága (TASZSZ).
A Béke VilágVilágszerte széleskörű mozgalom
ben.
kózik fel a Csehszlovák Kommurészvételét az agresszív háborús ló máos titkársága a sajtó rendelke- Ixmlakozik ki a nagyhajalntak kö.
nista
Párt
mögé,
hogy
Antonin
A felszabadulás utáni nehéz eszzésére bocsátotta Frédéric Jolict- zöttt tárgyalások érdekében.
elvtárs
vezetésével tervekben.
tendőkben az ellenség Csehszlová- Zaootoczkv
Curiensk, a Béke Világtanács elnöRendkívül fontos, hogy a békehaladion
tovább,
a
szocializmusba
kiában és nálunk Is minden erejét
kének közleményét. A közlemény e mozgalom, különösen ay, országos,
megfeszítette, hogy éket verjen a veze'ő úton.
do az összes löbbi békebizottságok
megnyitották következőképpen hangzik:
Amikor Magyarország és Cseh- / nnepélyesen
két egymásra utalt testvérnép közé,
Az a bizottság, amelyet a Népeik is, nagyarányú akciókat kezdjenek
szlovákia
népe
szívből
üdvözli
a
a
..Korea
a
szabad
ságéri"
hogy szembeállítsa őket egymással.
Békekongresszusa az öt nagyhuta, annak a felhívásnak támogatására,
kiállítást lom kormányához intéze|t felhívás- amelyet a Népek BékekoDgresszusú*
Amilyen mértékben sikerült Csehszlo. két ország közötti baráti és kő'- — képzőművészeti
csönös
segélynyújtási
egyezmény
vúkiáhan és Magyarországon foka"
kormáSzerdán délben a Nemzeti Szalon- sal knpcsoiatos határozatok végre, nak bizottsága intézett a
zatosnn visszaszorítani és megverni aláírásának negyedik évfordulólát,
hajtásúra je'ölt ki, március 27-én nyokhoz.
a hatalmas Szovjetunióra
támaszünnepélyes keretek között levelet Intézett ezekhez a kormáa tőkéseket, úgy nőtt a két szom- kodva, Rákosi és Zapotoc7ky elv- ban
A nemzetközi feszültség tényleges
széd nép egymásra utaltságának és társak vezetésével újabb te-rmeté- megnyitották a „Korea a szabad, nyokhoz.
enyhítésére
irányuló újabb akciósorsközösségének tudata, 1948 feli. si győzelmek
A bizotjság — kapott megbízatákivívásával
építik ságért" című képzőművészeti kimarjában a csehszlovák do'gozók a még szebb holnapot. Tudatában állítást.
sának megfelelően — felhívta a kat elősegítő összes ejemek egyesi,
Klement Go'twald elvtárs bátor és vannak annak, hogy nz egyik orA megnyi'ó beszédet
Miháiyfi kormányokat, kezdjenek tárgyaláso- tésére a Béke Vijágtanács irodája
haiározott vezetésével döntő csa- szág sikerei a másik ország népékat a békeegyezmiény megkötéséről.
pást mértek a csehszlovák reakció- nek', de egvben a béketábor sike- Ernő népművelési miniszterhelyet- Felhívással fordult még tnáfl or. 1953 május 5-én és 6.án ülést tart.
tes és Kiirf Gi Tak, a hazánkba érUgyanekkor jelöli ki a Béke VIra és kemény kézzel megragadva reit is jelenük a
szocializmusért,
szagok kormányaihoz és közvéleméországuk kormányrúdját. határozott a békéért vívott közös és győztes kezett koreai kulturális küldöttség nyéhez is kérte, hogy támognssák lágtanács legközelebbi ülésszakának
irányt veitek a .szocialista építésre. harcban.
vezetője mondotta. (MTI).
akcióit.
időpontját.
A magyar és csehszlovák dolgozó
nép ni,a ünnepli a népi demokratikus Magyarország és a népi demokratikus
Csehszlovákia között
megkötött barátsági, együttműködési és
kölcsönös
segélynyújtás;
egyezmény
aláírásának negyedik
évfordulóját. Ez a szerződés kifeje.
zöje annak a régi köteléknek, amely
Magyarország és Csehsz.övákia népeit egybekötötte a szabadságért ví.
.vott küzdelmekben, kifejezője az új
ú|nak, amelyre a hitlerista fasizmusnak a Szovjet Hadsereg által
történt szétzúzása nlán mindkét ország lépett, fontos határköve a két
ország közötti kapcsolatok fejlődésének.

Egyenletes termeléssel harcoljanak vállalásaik teljesítéséért
a Késárugyár Ady-brigádjátiak tagjai
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Táviratváltás a magyar-csehszlovák barátsági,
együttműködési és kölcsönös segélynyújtási
szerződés a l á í r á s á n a k évfordulója alkalmából

A törvénytelenül bebörtönzött
Alain Le Léap levele
Maurice Thorezhez

VACLAV D Á V I D elvtársnak,
a Csehszlovák Köztársaság külügyminiszterének.
PRÁGA
Engedje meg miniszter elvtárs, hogy a magyar-csehszlovák barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtást szerződés aláírásának 4. évfordulója nlkalmából forró szcrencsekfvánatalraat fejezzem kl önnek é s az egész csehszlovák „épnek. A Szovjetunió állal felszabadított magyar é 8 csehszlovák népek között lérejött
szerződés
nagymértékben előmozdította a szocializmus felépítéséért és a béke
megvédéséért vívott közös harcunk sikereit.
Biztosak vagyunk abban, hogy a testvéri magyar és osehszlnvék népek közötti barátság és szoros együttműködés még jobban el
fog mélyülni és továbbra is hathatósan hozzá fog járulni
ahhoz,
hogy n'-pelnk a hatalmas Szovjetunió oldalán méltón betöltsék a haladó emberiség rohamhrigádlainnk szerepét.
További nagy sikereket kívánok a testvéri csehszlovák népnek
a szocialista Csehszlovákia felépítéséért és a béke biztosításáért folytatott harcában.
Molnár Erik
• Magyar Népköztársaság
külügyminisztere
MOLNÁR ERIK elvtársnak,
a Magyar Népköztársaság külügyminiszterének

Mit ásóinak

Párizs, A .,1'Humanité közli a
törvénytelenül bebörtönzött
Alain Le Léapnak Maurice Thorezhez
intézeti levelét. Alain Le Léap levelében a többi között a következőket Írja:

„Engedje meg, hogy
megmondjam Önnek, milyen sokat jelent nz
On hazatérése, az a tény, hogy újból elfoglalja harci helyét
pártjának élén.
Azok a franciák, akik
a kommunisták oldalán harcolnak
a munkásosztály, a nemzet érdekeiért a béke és hazánk megmentéséért —
napról-napra
többen
lesznek. Az ö n hazatérése új bizalmat önt ezekbe a franciákba.
Kétségtelenül nem szükségszerű,
hogy a kommunistáknak és a nem
kommunistáknak minden kérdésről
Budapest.
közös
legyen a véleményük. VanA csehszlovák-magyar barátsági, együttműködési
és kölcsönös
nak azonban olyan
létfontosságú
segélynyújtási szerződés atáirásának 4, évfordulója alkalmából fogadja tizivböl jövő jókívánságaimul.
feladatok, — így nemzeti érdekeA szerződés aláírása óta eltelt négy év ragyogó
bizonyítéka a
ink védelme — amelyek
háttérnagy Szovjetunió iiiizoHen segítségével a szocializmust építő népeink
be szori'ják
a másodlagos,
keállandóan növekvő és erősödő együttműködésének.
!
vésbbé lényeges különbségeke'.
lltz'os vagyok abban, hogy országaink dolgozói, hiven Lenin és
Senki sem vonhatja
kélsége,
Sztá'ln halhatni lati tanításához, szilárdan tömörülve a legyőzhetetlen
Szovjetunió körlll. a jövőben Is tovább
erősítik a
hará'ságot
és
hogy jetenlegi harcunkat csak
a
együttműködést országaink javára, n Demokrácia, a béke és a haladás
kommunista párt vezetheti.
Senki
táborának további megszilárdítása érdekében.
sem tagadhatja a kommunista párt.
További nagy s'krrrket kívánok H mngyar népnek a szocializmus
tal alko'ott közös front szükségesépítésében és az egész világ tartós békéjééri vívott harcban.
ségét.
VACLAV DÁVID,
• Csehszlovák Köztársaság külügyOn Thorez elvtárs, amikor viszminisztere
szatért most hazánkba, az egymással egye'értők növekvö
tömörülését találta — azokét, akik
készek harcolni az ö n
oldalán és
Bonn (ADN).
A bonni kormány kötött jóvátételi
megállapodásban akik bíznak önben. Én a magam
több nyugatnémet
hadianyaggyár- vállalt kötelezettséget.
részéről ezekhez tartozom." (MTI).
nak megbízást adott arra, hogy haAz Adenauer-kormány' az amedianyagokat szállítson Izraelbe. A
rikai megszálló hatóságok
utasíZaloistvánd községben
hndianyagR7ántmánvokat annak az
hadianyaügynevezel' jóvátételnek a kere- tották. hogy szállítson
18 dolgozó paraszt
Számolja el azok
tében számolják el,
amelyre
az got Izraelbe s
kártérítését törölték,
Adenauer.kormány
az Izraellel árát a jóvátétel keretében.
mert a választási

Súlyos hibák a

Hogyan
gyakorolhatják
akik nem a tartózkodási
a választók
A választók névjegyzékének öszszeállftásn során mindenkit az
ál.
landó lakóhelyén vetlek fel a válaszlók névjegyzékébe. Ennél fogva
azok is az állandó
lakóhelyükön
szerepelnek a választók névjegyzékében, akik munka teljesítése miatt,
vagy más okból huzamosabb ideig
távot vannak ég a választás napján
is távol lesznek az állandó lakóhelyüktől.
A belügyminiszter az országgyűlési választásokra vonatkozó jogszabályok alapján szabályozta
az
iiyen
személyek
választójogának
gyakorlását. Az erre vonatkozó rendelkezések
lehetővé teszik, hogy
mindazok, akik a választás napján
ukadályozva vannak
abban, hogy
cz álliimló
lakóhelyük
szerint szu.
vazökörben szavazzanak,
névjegy,
zékkivonntot kapjanak és azzal
a
tartózkodást
helyük szerinti
bármelyik szavazókörben szavazzanak.
A vá'asztói n év jegy zékki vonatot
attól a végrehajtóbizottságtól kell
kérni, ahol a kérelmezőt a választók
névjegyzékébe felvették. A névjegyzékkivonatot minden
választójogosult személyesen, vagy írásban igázott megbírta'mázott ja útján kérheti én azt a vógrehajtóbizottság
— illetőkmentesen — azonnal ki.
adja. A meghatalmazáson a meg.
liatulmazást adó személy aláírását
a tartózkodási hely szerint illetékes
vógrehujióbizoltsággal
hite'esíttelni
kell.
A névjegyzékkivonattal
gyakorolhatják
választójogukat a
kórházban fekvő be'cgek és az üdülőkben. kollégiumokban,
iskoflákon s'b. tartózkodó személyek is.
A kórházban fekvő betegek éi'al
adott meghatalmazáson a megha.
la'mazást adó személy aláírását, a
kórház igazgatója,
vagy veze'ő
orvosa hitelesíti.
Azok a személyek, okik
huzamosabb idő ó'a távol vannak
állandó lakóhelyüktől és nincs olyan
hmerösük, akit a névjegyzékkivo.
nat kiváltásával megbízhatnának,
a névjegyzékkivonatot az á'-landó
lakóhely szerin'i illetékes
végrehajtóbizoltsághoz intezett levélben
is kérhetik.
Ez esetben a levelet
a tartózkodási hely szerint
illetékes
végrehajtóbizot'sággal
láttamoztatni kell.
A névjegyzékkivonnt
kiadásával egyidejűleg a
végrehajtóbizo'tság az érdekeit választó nevét
a választók
névjegyzékéből
ki-

választójogukat
azok,
helyükön
szerepelnek
névjegyzékében
húzza.
A névjegyzékkivonatot
a
szavazás alkalmával a
szavaziatszedö bizottság e'.nöke
a szavazótól átveszi.
Mindazoknak a
választójotgosultaknak tehát, akik a válasz'ás nap.
ján akadályozva
vannak abban,
hogy az állandó lakóhelyük szerinti
szavazókörben szavazzanak,
érdekük, hogy a
névjegyzékkivonatot
mielőbb beszerezzék, mert enélkül
tartózkodási helyükön
választójogukat neei gyakorolhatják.
Ezzel a rendelkezéssel kormányzatunk
különösen
azok Számára
kívánja megkönnyíteni n választójog gyakorlását, akik munka teljesítése céljából pl. Sztálinvárosban,
Komlón, vagy más ipari
központban tartózkodnak, illetőleg ötéves
tervünk nagy
alko'ásalnál
dolgoznak.

Az augusztusi
nap forrón tűzött a kis
texasi
Stockton
városkára.
A
jrarkban
már
napokkal
ezelőtt emelvényt
-ácsoltak össze, a fákra
pedig
hatalmas
hangszórókat
helyeltek.
A dobogó mögött
csillogó
gépkepsi
áll, arra is hangszórót és
egy hatalmas
táblát szereltek. A tábla
a kocsi
utasának
nevét
és ijt.
tartózkodásának
célját
hirdeti:
„Hores K. Ball,
a kormányzói szók jelöltje". •
Az emelvényen
a Nagy
Van, az ismert
bűvész
igyekszik
mennél
jobban
•magára vonni a
járókelők
figyelmét.
Frázisokkal
nem lehet tömegeket
ösz.
szecsődifeni,
ezért a kormányzójelölt
választási
beszédei
előtt ez a bi1.
vész csalogatja
közel Bit"
tatványaival
a
járókelőket, A pofaszakállas
bűvész még javában
kápráztatja
a
hallgatóságot,
amikor
a- dobogón
mór
megjelenik
Hores
K.
Ball és a
mikrofonhoz
lép. Négyszögletes,
zsíros
arcáról
csak
úgy
árad a jólét,
bármennyire is akarja
ezt egyszerű
ruházatával
takar,
gatni.
A kormányzójelölt
most
széles mozdulattal
eltolja
magától
a
mikrofont,
semmi
szüksége
sincs

Egyre több köáségből érkezik liir,
hogy a dolgozó parasztok a választások tiszteletére versenyre hívják
egymást s vállalják az esedékes me.
zőgazdasági munkák határidő előtti
elvégzését, a begyűjtési tervek határidő előtti teljesítését.
Zalaisnvánd dolgozó parasztjainak
közös feiaján'ása, hogy a választások tiszteletért május l'én egyetlen talpalatnyi megművelhető terii.
let se lesz bevetetlen. Vállalták azt
is, hogy május l.re egyet'.en hátralékos sem lesz a községben. A z elmúlt év folyamán beadási hátralék
miatt 18 dolgozó parasztra vetett
ki kártérítést a zalaistvándi tanács.
Most mind a 18 dolgozó paraszt
teljesítette beadását és így kártérítésüket — összesen 39.000 forintot
— a tanács azonnal törölte. (MTI)

AMERIKAI
ilyen technikai
cselfogásokra, hogy régi
barátaival
beszéljen.
— Hiszen itt szülei lem
én is Texas
államban,
igen szegény család gyermekeként!
— sóhajt
fel
a köpcös uraság.
A meghatottságtól
tilig tud be.
szélni. hogy végre i[t lehet Stocktonban
és éigy
érzi, hogy ismét
otthon
van. Hores K. Ball megtörölgeti
tar fejét,
több.
rtlíi tokáját,
majd
elégedetten
folytatja
beszédét.
— Már látom
Stockton
város jövőjét!
Kiharcolom, hogy itt
nagyszerű
utakat építsenek,
Azufak
mentén mély árok
biztosítja majd a tavaszi vad.
vizek zavartalan
elvezete,r
sét. Stockton város
így
közvetlenül
bekapcsolódhat az ország
vérkeringésébe, rohamosan
emeltednek majd a jószág és a
mezőgazdasági
termékek
árai...
Mindeddig
miért
is nélkülöztétek
a jó utakat?
Miért?
kérdezitek
és joggal.
Azért,
mert
Austinban,
a texasi kormányzó
székhelyén
kor.
rupció
és pazarlás
uralkodik. Minden•
szavazat,
amit rám adtok le, azt
jelenti, hogy véget
akar.
tok vetni ennek a, tartha-

az

illetékesek?

taxikirendeltségnél

té'ürgrősen tel kell számolni
az' a rossz szellemet,
ami a ege 4
gedi taxikirendeltségnél
megmutatkozik.
A
munkate'fyc*
lem megsértése
szinte
állandó.
Nemcsak
az lordul
elő, hogy
egyes
gépkocsivezetők
a vállalat
leié
kevesebb
összeggel
számolnak
el,
mint amennyit
az utastól lejve tlek,
hanem a másik
vállalatot
is meg
akarja károsítani.
Az is többször
előfordult,
hogy a vállalatok
részére megtett luvarért
többet
számollak
fel 50, vagy 100
forinttal,
mint amennyi az átért járt
volna és így utólag futnak
be a
reklamációk,
amelyeknek
kivizsgálása
időt és pénz 1 jelen 1.
A
vállalat
dolgozói
egymás ellen
áskálódnak.
Az illetékeseknek
meg
kell vizsgálni
azt is, hogy az
üzemi
bizottság
miért nem tart már hónapok
óta gyűlést.
Miért
mondanak
lel olyan dolgozóknak,
akik
arra nem szolgáltak
rá, s
ugyanakkor,
miért nem mond inak lei olyan dolgozóknak,
akiknek
a hibáit a vezetőség 30 forint
büntetéssel
elintézi?
Fel kell számolni
a ,.haver"és a klikk-szellemet,
ami az ellenőrzés
hiányára
vezet.
Emiatt
fordulhatnak
elő a csalások, a vissza élc'sek. Sürgősen
intézkedjenek
az
ille lékesekl

Miért

nem

kapunk

időben

fizetést?

Danaszunk a bérfizetéssel kapcsolatban a kővetkező:
Havonta ké'szer kapunk fizetést szombati napokon.
Ápri.
lis 11-én e6ős idő v o ' , a dolgozók elázva vártak.
Fél l-ig van a
munkaidő, de a fizetések
felvétele még fél 5 órakor sem kezdődött
meg. Vannak vidéki dolgozótársaink, akik emiatt lemaradtak a vemat"ról, illetve csak a késő esti vonattal mehettek haza. Nem sokkal
jobb helyzetben vannak a helybeliek sem: mire megkapták a
pénzt,
egyes üzletek zárva vol'ak és igy nem vásárolhattak meg mindent;
amire szükségük vo't.
Változtasson ezen a vezetőség, mert kevés kivétellel rendszeresem úgy történik, hogy
fizeteskor szombatonként a pénzre várakozni kell. Ez a jogos panaszunk már többször elhangzott termelési értekezleten és ígéretet is kaptánk a panasz orvoslására, de ez mindez ideig ígéret maradt. Felhívjuk az illetékeseket, hogy necsak ígérgessenek: a vezetőségnek
ilyenirányú mulasztása nagymértékben
a
munkaverseny, a fegyelem .rovására megy.
Machala
Károly
Bárkányi
Mihály
Babosán
Ferenc
Ferenczi Pál
& Csongrádmegyei Tatarozó Vállalat
szegedi telepének, dolgozói.

Nyugatnémet hadianyag az izraeli hadsereg számára

békeversenyben teljesítették
a beadást

hozzá

i«.

Jugoszláviai
I V- 771
i — mégis fagyos
I > " o f é p y c a | reggelre ébredtek
egy márciusi nap reggelén a mosztári diákotthon növendékei. Néhány
pillanatra az ébresztő után ott dideregtek az udvaron, pnrancskihirdetésre felsorakozva. Ott tudták
meg, hogy a délutáni „önkéntes"
csákányozás
elmarad,
kollektív
rádióhallgatás miatt. Az
ifjúsági
kongresszus közvetítését hallgatjuk
majd — mondotta jelentőségteljesen
Befolilovics igazgató.
A
diákok
meg azon kuncogtak, hogy Ruzsics
nevelő — akii egyébként ,,Zver",
azaz „VadáJlat''-nak becéztek —
ma nem töltheti ki beígért bosszúját, amiért két nappal ezelőtt az
„önkéntesek" lazsáltak.
És valóban, délután rádiót hoztak
a nagyterembe, a diákokat csendre
intették, nemsokára rá már hallatszott is Neorisics, a titóista fasiszta ifjúsági szervezet országos titkárának hangja.
Amikor már végefelé (ártott a beszéd, a Neorisics fenkölt hangon
igy prédikált: „Minden társadalmi
erőnek állandóan őrködnie kell az
ifjúság nevelésén'1. — Kátics Ljubica diáklány hirtelen rosszul lelt,
ki kellett vezetni a teremből. Kint
az udvaron könnyek között elmondta barátnőjének, hogy a „nevelésről" szóló szólamok esz'ébejuttatták

VÁLASZTÁS
tatlan állapotnak;
azt jc.
ler-ti, hogy fel
akarjátok
virágoztatni
Texas
államot ...
— Mit akar ezzel szemben Timpson,
az
ellen,
párt jellöltje?...
— ír.
szi fel hirtelen
a kérdést. — Én gyűlölöm
a
monopolistákat,
én gyűlölöm
a trösztöket,
jobban,
minf az ördög
a
tömjénfiistot.
— Nagyszerű!
Bravó,
Ball.
Remekül
beszélsz!
—
hangzik
a
felkiáltás
és a taps
köröskörül,
— Én — folytatja Ií-r
res K. Ball —
gyűlölöm
a választási
komédiákat
is. Irtózom
az
ellenjelölt
személyének
ócsárlásai.
tó', Timpson
azt
állítja
rólam,
hogy
engem
a
trösztök
és a
monopollá
iák
támogatnak.
Aljas
hazugság
A
trösztök
urai éppen
ellenkezőleg
Timpson
megválasztását
támogat fák.
Kérdezzé (e k
csak
meg majd
tök
holnap, amikor
beszédet
tart nálatok,
ő persze ta.
gadni fog, de ne higyjelek neki, mert aljas képmutató!
...
Másnap
ugyanebben
az
időben az emelvény
körül
gitáros
eowboyok és lenge
öltözetű
mandolinon
lányok igyekeztek,
hogy

hétköznapok
a szörnyű szilveszter estét, amikor
ugyanebben a teremben a „Zver",
Marusics Paula ápolónő ós az igaz.
gató együttesen rátámadlak és addig verték, míg el nem ájult. Hiába
mutatta Ljubica az eset után öszszeroncsolt ajkát az „Osztebogyé_
nye'" című litóista lap munkatársának — megjelent egy kis dorgáló
cikk és minden maradt a régiben.
A „nevelés" legfőbb módszere változatlanul az ütlegelés és botozás.
I

I kosztárban.
l Bosznia mag
városaiban i s nagyon nehéz a diákok helyzete, mert a tttóisták mód.
szerei immár országszerte eltsr'edtek.
Tuzlában — mint az .Oszlobogyénye" írja — az összes diákok 49
százaléka magbukolt az utolsó félévben. A kereskedelmi iskola növendékei közül csak 40 százalék
tette le a vizsgát. Rosszul tanulnak
az idén a diákok — panaszkodik
álszentesikedve a lap. Aki pedig egy
nappal később
olvasta a lapban:
„Tuzlában olyan kevés az iskola,
hogy tizenkét kis
iskolaépületben
7000 diákot zsúfoltak össze . . . — az
6pület_ és pedagógushiány miatt
napi három váltásban
tanítanak
szeUözotten tantermekben" — az
tudja, hogy a diákokat nem a rossz
tanulás miaft, hanem a tttóisták aljassága miatt dobják az utcára. A
titóisták tudnillik kifizetődőbb doösszecsödítsék
a választólognak találják a diákek kidobálákat. Aztán
hirtelen
szólásra emelkedett
Timp- sát, mint ú j iskolák építését.
Az ulcára dobott diákok nyakukson.
Dühtől
tajtékzó
szájjal
szidta a
Irösztö. ba vették az országútai és városról
ket és természetesen
Ho. városra járva munkát keresnek. A
munkaközvetítő
hivatalnál —
o
res K. Ballt * « • •.
„köpködőben" nem mernek jelentNéhány
nap múlva
a kezni, mer'- akkor kényszermunkára
Nagy
Van Pekos város, vezényelnék őket valamelyik hadikában szórakoztatta
bű- építkezéshez, ahol egy tányér levészmutatványaival
a vesért látástól vakulásig dolgozhatnánakközönséget.
—
Nagyszerű
az nsz~ I)e nem is lehel csodálkozni azon.
s:isten8nöje,
Van mesteri hogy a jugoszláv ifjúmunkások in— jegyezte meg valcki c kább vállalják a
munkanélküliség
tömegben.
minden szörnyűségét, mintsem hogy
—
Igen,
megjárja. o'.yan sorsra jussanak,
mint pélCsak a külseje nem elég dául a banovlcst szénniedence ifjúvonzó...
Sajnos,
nem. munkásai. Az oltani ifjak ugyanis
igen csábítja
a
választó, n Jugoszláviában o!y divatos falni
rskokban laknak.
A
január 7-i
kat.
—
Hát akkor
miért „Omladina" igy jellemzi é'.ctükct:
„Világítás
nincs, az
ágyneműk
vem küldi el?
— Miért? .. . Mert nem szennyesek és rongvosak — ebédlehet.
Hores
K.
Ball jüket ócska fazVkakban és piszkos
gyorsírónője,
akit a .,Br'i. edényekben főzik",
vígan éc Schwartz"
tröszt
lcgdúsabbnn térI M I, FSSA
helyezte el nála.
mö vidékein zeni
— Mi köze
mindehhez telnek jobban a dolgozók hétköza ,.Branigan
&
Schwartz" napjai. Az újvidéki ..Dnevnik" eitrösztnek?
niíi titóistá lap beismerés" szerint.
— Nézze
kérem,
ez -,a horgos- állami gazdaságban
a
gy nagy útép't'á
tröszt murk.'sok többsége nyomoríts go ,
és cz tdmpgatja
Hores beázott vískíkban lakik, mely kon
K. Ball választási
had- gyakran még ab'ak
sincs". Egy
járatát.
ilyen viskóban lakik Bíró János is.
— No és Timpson meg- feleségével és tizenegy
gyermekéválasztását
ki
támogatja? vel együtt.
— Ugyan
ki?...
Hál
Múlnak
a
hé köznapok — a
a „Branigan
& Schwartz" könny és a szenvedés napjai. U j
tröszt.,.
harcosokat kovácsolnak ezek a naDelon AnderSon pok. Közelegnek a szabadsiíg napcikke nyomán.
jai . . .
1

l)c nemcsak
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Rákosi elvlárs a szegedi vasutas dolgozók
első képviselőjelöltje
Tegnap délután az alsóvárosi kultúrotthonban a szegedi vasutas dolgozók ünnepi nagygyűlésre jöttek
össze, hogy kijelöljék a május 17-i
választásokra
képviselőjelöltjeiket.
A kultúrotthon ünnepi díszt öltött.
A színpadon felírat: „A Magyar
Függetlenségi Népfront programm.
ja: béke, munka, jólét, felemel ke.
dés". Vörös és nemzetiszínű drapériák, virágerdő díszíti a termet,
amely zsúfolásig megtelt egyenruhás vasutas dolgozókkal.
Sokan
egyenest a szolgálatból, vagy a műhelyből jöttek. A rövid kultúrműsor után a gyűlés résztvevői lelkes
tapssal fogadják el az elnökségbe
javasoltakat. Ott van Papdi
János
elvtárs, az MDP Meigyei Pártbizottság kiküldötte, Karácsonyi
Béláné elvtánsnö, a Várost Pártbizottság képviselője, PaPP Károly elvtárs, a MÁV Politikai Osz'ály ve-

zetője, Turnai Lajos elvtárs igaz*
gató és élenjáró vasútas dolgozók.
Sziládi Sándor elvtárs, a MÁV
Igazgatóság hivatali pártszervezeté,
mek titkára nyitja meg a jelölőgyűlést. Beszél megváltozott é.etunkrő], fejlődésünkről, amelyet az elmúlt esztendők során
elértünk.
Amikor megemlíti, hogy mindezeket
az eredményeket a Magyar
Vo'go'
zók
Pártjának,
népünk
forrón
szeretett
vezérének,
Rákosi Mátyás
elvtársnak
köszönhetjük,
szavait
viharos
taps
szakítja
félbe,
felállva
éljenzik
Rákosi elvtársat. Azután megemlíti
Sziládi elvtárs, hogy a Magyar Függetlenségi
Népfront választási
lel.
hívása milyen hatalmas
eredményeket adott hírül és milyen
ragyogó
jövőt mutaf számunkra,
amely elválaszthatatlan Rákosi elvtárs nevétől. Feszült csendben teszi meg aiz
első jelöltre a javaslatot.

orszaga
„Népünk műveltségének további emelésére el
kell érnünk, hogy a tanulóifjúság a falun legalább
az ál'alánosiskola nyolc osztályát, a városokban,
az ipari
központokban
legalább
a
középiskolát
kötelezően elvégezze."
(A Magyar Függetlenségi
Népfront választási
felhívásából.)

vasutas" kitüntetésben részesült.
Sári elvtárs tudását átadja minden
egyes dolgozónál; és nagy érdeme
van abban, hogy a Szegedi Fűtőház
mozdonyjavító
fiókmühelye
az
1953-as első negyedévi tervét feb.
ruár 26-án befejezte.
Ismét taps tör ki, helyeslés zúg
a tereinben. Sári József feláll. Szeretettel ünneplik második képviselőjelöltjüket
a
szegedi
vasutasok.
Többen
kémek szót.
Lencse
János, a Fű'öház dolgozója, Jánosi József sztahánovista
mozdonyvezető elmondják jó mun.
káját és hogy örömmel jelölik Sári
Józsefet
képviselőjelöltnek.
Kiss
Elemérné arrój beszél, hogy szabod
hazánkban milyen élete van a nőknek. Aztán sorba, szólalnak fel
Varga Sándor, Papp
Emil,
Nagy
Sándor, B. Tóth Ferenc. Halász Ist.
ván először szavaz életében és a
fiatalok nevében kéri Sári József
elvtársat, hogy továbbra is végezze
olyan becsű letesen - munkáját, mint
A vasutas
dolgozók
szívből
jövő
javaslata
eddig és soha ne feledkezzen ej a
— Úgy érzem, a vasutas dolgozók hogy esetleg 8—10 év múlva végle. fiatalokról, akik valóban rohamcsaszívből jövő kívánságát fejezem gesítsék. Az üdülés ismeretlen volt. pattá akarnak válni a szocializmus
ki, amikor sok-sok köszönetet monÉs mindez megváltozott. Ma a építésében.
dunk Rákosi elvtársnál; mindazért, vasutas gyermekeket minden nyáron
amit eddig a magyar népért és a — az idén is nyolcvanat — elkülA második
jelölt:
Szeged hazánk egyik legjelentősebb iskolai városa, I-t is, mint
vasutas dolgozókórt tett. Kérjük, denek üdülni. A mult évben nyílt
Sári
József
az ország más városaiban új Iskolák, technikumok
létesítése,
az
hogy vezessen tovább bennünket
« meg Szegeden az e'ső vasupas bölegyetem
bővítése
jelzi
népünk
kulturális
színvonala
emelkedését.
A
kéAz
elnök
szavazásra
teszi
fel
a
szocializmus
építésének
nagyszerű csödé, ahol 56 dolgozó gyermeke
útján.
,
kap kitűnő gondozást. Fűtői, moz- kérdést. Karlendílés, lelkes taps pen az ötéves tervben létesült mezőgazdasági technikum hallgatói fijelzi, hogy Sári Józsefet
válasz- gyelik Piros István szaktanár előadásit. Közülük kerülnek ki azok a
Legyen a szegedi vasutas
dolgo- donyvezetői, állomáskezelői, jegy- tották meg második
képviselője- mezőgazdasági káderek, akik szorialis'a mezőgazdaságunk fejlődését
zók első
képviselőjelöltje
Rákosi vizsgálói szaktanfolyamok indultak, löltjüknek. A megválasztott képsegítik majd elő az iskola elvégzta" >'}"n.
ahol a fiatalok százait képezik ki a
Mátyás
elvtárs.
viselőjelölt elfogódottan megy fel
vasutas
munka
elsajátítására.
A
Elemi erővel zúg fel a taps. „Élaz emelvényre
és
meghatottan
jen Rákosi!", „A párt és Rákosi!" vezetők ma már egyre inkább a mondja:
,.Az o.Ove, -c.-v első három évében több mint
hangzik hosszan és a véget nem érő munkásosztá'y fiaiból kerülnek ki.
_— Köszönöm ezt a megtisztelő
2000 falusi és üzemi kultúrotthon* 1600 mozit, kötaps lelkesen fejezi ki a szegedi vas- Ezt a megváltozott életet, az egyre bizalmat, ami engem, az egyszerű
zel 300 falusi könyvtárat és több mint 4000 üzemi
utas dolgozók háláját, szeretetét, ítzebb jövőt köszönték most meg vasmunkás dolgozót ért. Az elvkönyvtárat létesítettünk." (A Magyar Függetlenségi
ragaszkodását népünk vezére iránt. Rákosi elvtársnak a felszólalók.
társak országgyűlési képviselőjeNépfront választási felhívásából.)
Sokan szólalnak fel, mindenkinek
Megváltozott
életünk,
löltnek választottak.
Ez nagyon
van Ynondanivalója, ördögh
János
nagy dolog. 29 éves vagyok s a
Rákosi
elvtársnak
szavai is a köszönetet tolmácsolják.
muHrendszer
válaszlói
törvénye
köszönjük
szerint
nemhogy
képviselőjelölt
Köszönetet azért, hogy ma tanulhatCsík György, a Fűtőház aszta- nem lehettem,
de még a szavazati
nak, hogy a vasutas do'gozók élete
biztosították
volna.
is egészen megváltozott. Azelőtt los csoportvezetője kért szót. össze- jogomat sem
vasutas egyenruhában nőt nem le- hasonlította az elmúlt képvisel óvá. Ugy érzeim. hogy ezt a bizalmat a
hetett látni. Forgalmi szolgálattevő lasztásokat a mia.i szabad választá- jövőben még jobb munkámmal kell
nő nem lehetett, sem szertárkezelő, sunkkal és büszkeséggel beszélt ar. kiérdemelnem. Felajánlom, hogy
maguk a dol- nzf, a munkát, amit az első negyedsem jegyvizsgáló. Ma már a fiatal ról, hogy hazánkban
veze- évben elértünk, még tovább fokozvasutasnők méltón megállják he- gozók jelölik ki képviselőiket,
zuk. Brigádommal át'agosan 115
lyüket a vasutas munka minden te. tőiket.
teljesítettünk.
Most,
— Javasom — mondotta ezután százalékot
rületén. A mult rendszerben hosz17-re, „ választás
napjára
szú időn keresztül keltett a vas- — a szegedi vasutas dolgozók má- május
hogy ezt 120 százaujas dolgozóknak
pályamunkások. sodik országgyűlési képviselőjelölt- megfogadom,
elsőrendű
minőnak, vonatfékezőknek lenniök, míg jének a Fűtőház egy kiváló dolgo. lékra emeljük,
1
Kérem az elv'ársakat,
eljutottak oda, hogy esetleg kisegítő zóját, Sári József elvtársat, gépla- ség mellett.
ka auzok legyenek. A fékezőj; Két katosj. J ó munkájáért 1951.ben hogy támoga ssa nak a munkámb an.
A számok beszélnek: amíg 1938- üzemi könyvtáraiban magyar éa
hétig dolgozlak, két hétig munka már sztahanovista kitüntetést kaA jelö'ő-gyűlésnek vége. A lelInternadonálét ban 15 népkönyvtár volt a megyé- szovjet, valamint haladó nyugati
nélkül voltak. Díjtalanul kellett pott. 1952-ben a Vasutas Napra pe- kes dolgozók az
dolgozniok a távírda hivatalban, dig kiváló munkájáért „érdemes éneklik.
ben. reakciós, tudománytalan köny- írók műveiből gazdag- választék áll
az egyre szaporodó olvasók rendelvekkel tele, addig 1952-ben a nép- kezésére.
könyvtárak
száma
449-re
emelkeA május 17-re tett vállalások óla
A magyar dolgozó nép — könyvöt
dett. Csongrád
megye falusi és olvasó néppé lett.
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megszervezték a
munkaversenyt,
lelkesebben halad a munka a Dózsa tszcs-ben

A hódmezővásárhelyi Dózsa és az
Alkotmány tsz által elindított nagyszerű kezdeményezéshez a szegedi
tszcs-k tagjai is csatlakoztak. Párosversenyre hívták ki egymást és
vállalták, hogy május 17-ét, a választások napját még több és jobb
munkával ünnepelik meg és nem
csak a szavazólapok urnába dobásával, hanem munkával is a békére szavaznak.
Ehhez a kezdeményezéshez a
szegedi Dózsa tszcs tagjai is csatlakoztak és hosszúlejárai ú versenyre hívták ki az Alkotmány termelő,
csoport tagjait.

A versenykihívás óta
a Dózsa termelőcsoportban is lelkesebben folyik a munkája két csoport között folyó versenyből ők
akarnak győztesen kikerülni. A
versenyfelhívás előtt még nyoma
sem volt a munkaversenynek a csoportban, még a pártszervezet vezetőségének sem jutott eszébe az,
hogy egészséges versenyszellemet
alakítson ki, amely biztosítja, hogy
a tavaszi mezőgazdasági munkák
időben fejeződjenek be. A tagság
dolgozott
ugyan, de senki
sem
tudta, hogy egyik vagy másik csoporttaa. milyen eredményt ért el,
A csoport életében

a fordulat
akkor következett be,
amikor látták, hogy az Alkotmány
tszcsJben j s lelkesen dolgoznak. Ver.
senyszerződésükben ők is értékes
felajánlásokat tettek. A Dózsa tszcs
tagjai a két versenyszerződés összehasonlításából rájöttek arra, hogy
nincs tétovázásra idő, tenni kell,
cselekedni kell, méghozzá szaporán.
A Dózsa tszcs tagjainak első dolguk az volt, hogy a pártszervezet
segítségével versenyre hívták ki
egymást és ígérték, hogy az eddigi-

nél is derekasabban veszik ki részüket a munkából.
ígéretüknek eleget is tettek. Ennek máris mutatkoznak az eredményei. A csoport tagjainak legnagyobb része olya n „redményt ért el,
amellyel jóval túlszárnyalta eddigi
eredményeit. Ót ott Ferencn'é és özv
Horváth Ferencné például 124 százalékos teljesítményt ért el a saláta ültetésnél. Kertész Ferencné
107 százalékos áttagteljesítménynyel dolgozik néhány nap óta. Paré
András
147, Eper
Mihály 160,
Csűri András 148, Gémes Pál pedig 170 százalékra emelte fel teljesítményét néhány nap alatt.

Kultúrcsoportjaink a válaszfás sikeréért

Csongrád
megyében
közel 100
A csoport tagjai vállalásuk val<5- énekkar, 150 tánezsopor 1,
140 szín-'
raváltása érdekében már
játszó-csoporl
és 43 zenekar
vett
részt a művészeti együttesek
11.1
hozzákezdtek
Oiszágos versenyének
megyei be-1
a borsó kapálásához is.
mutatóin.
E kultúrcsopodokban
I
szereplő üzemi dolgozók,
dolgozó I
Itt is hasonló lelkesedéssel halad a parasztok
és tanuló Hatolok
szd-l
munka, mert tudják, hogy a vefés
időbeni elvégzése mellett fontos a
növényápolási munka is.
A Dózsa tszcs tagjai gondosan
figyelik az Alkotmány termelőcsoport munkáját, mert kiváncsiak
arra, hogy méltó vetélytársuk hogyan végzi munkáját. Ebben az évben magasan túl akarják szárnyalni
az Alkotmány eredményeit és eltökélt szándékuk első-helyre kerülni
ebben a nagyszerű versenyben.

mébe.n színes,
változatos
műsort
adott
Csongrád megye
élenjáró
dolgozó parasztjai
számára,
akik
választási békeversenyt
indítottuk
l
és párosversenyre
hiv ák a fíékésmcgyelcket.
A „széktáncot",
a
„darudiibögőst",
a „íenyigetöst"
s
l
a öbbi táncokat a megye
élenjá-

A „Volksrecht" cikke
René Mayer washingtoni kudarcáról
A „Volksrecht", a svájci jobboldali szociáldemokraták
központi
lapja hosszabb cikkben foglalkozik
azzal, hogyan hiúsult meg
René
Mayer francia miniszterelnök minden számítása washing'oni
ú'jával kapcsolatban.
„A Irancia miniszterelnök
terveit
hűvösen fogadták" — írja a „Volksrecht", majd megállapítja, ho,g,v
az amerikaiak
nem tanúsítottak
túlságosan
nagy
szívélyességet
francia
csatlósaikkal
szemben.
„Eisenhower
és üulles — írja —
csak két dologról
érdeklődött: az
európai
védelmi
közösségről szóló egyezmény
ratifikálásáról
és
az indokínai
háborúról.
René
Mayernek
el kellett tűrnie,
hogy
Adenauert
állítsák eléje „a jó európai" példájaként.
Odáig
fajult
a helyzet,
hogy
Franciaország,
amely a Schuman-terv,
az egységes európai
mezőgazdasági
piac
és más európai
jellegű
tervek
kezdeményezője
volt,
most vádlottként
szerepelt.
René
Mayer
ennek
ellenére megígérte:
mindent megtesz, hogy mielőbb
rati.
fikálni lehessen a: európai
védelmi közösségről szóló
szerződést."

A továbbiakban a cikk megmagyarázza, mi volt René Mayer Ígéretének há'tere. Ezt az ígéretet azért tette, hogy
előnyt szerezzen
Adenauerral szemben a Saar-kérdésben.
A washingtoni
látogatás alkalmával Eisenhower
egy dologban
ígért támogatást.
Megígérte,
—
mint a cikk a továbbiakban írja —,
hogy „Franciaország az eddiginél
nagyobb
segítséget log kapni az
indokínai
háború
folytatásához."
A
„segítségnek"
természetesen
megvan az ára. „Ezért a
segélyért
— írja a „Voksrech'" — Franciaországnak
politikai
engedményekkel kell
lizetnie...
Bármilyen
nagy
segítséget kap is
Franciaország e téren,
pénzügyileg képtelen lesz fedezni n háború
költségeit.
Franciaország
nem lesz képes, hogy betöltse a
„világhatalom"
szerepét.
Nem tudja, bevetni csapatait Indokínában
anélkül,
hogy
ezáltal ne: gyengülne
európai helyzete."
„A
francia
miniszterek
ivoshingotni útja — állapítja meg befejezésül a lap — egyetlen
problémát sem oldott meg."

A TAPEl KLL TÉRCSOPORT
ma mintegy 10 ezerre tehető. Ezek ró dolgozó parasztjai nagy
taps.
a lelkes kultúraktivák
most
újabb, sal
jutalmazták.
A tápéi
népi
r.agy feladatra készülnek, hogv
a együttes több tagja
megfogadta
városi és falusi
dolgozók
széles azt is, hogy
tokozott
munkára
tömegeit a kultúra,
a
művészet serkentő, a választással
kapcsolaIcgyverével
mozgósítsák
az or- tos rigmusokat ír.
szággyűlési
választásokra.
A Szegedi
Kendertonógyár
60
Az
országoshírű
tápéi
népi
tíz
rigmusbriegyüttes külön-külön
leányokból, tagú énekkarából
Ezek már megkezdték
legényekbőt,
asszonyokból
és lór- gád alakult.
A Gheorghiu-Dej
Ha.
iinkból álló négy
rigmusbrigádo 1 munkájukat.
csatlaalakított.
Az 5—6 tagú
brigádok i jegyár kezdeményezéséhez
Szegedi
Kende-tonógy ár
tagjai népi
viseletbe öltözve,
há- kozott
dolgozóit
gépeiknél ' kezaiknál köszöntik
majd azokat
a élenjáró
versekkel
köszöntik
dolgozó parasztokat,
akik jó mun- resik tel és
Tevékenyen
dolgozik
az
kával készülnek
a választásokra
s őket.
a. községben példát mutatnak a ta- üzem zenekara is, amely reggel és
indalókkal,
vaszi munkák végzésében.
A tápéi a déli műszak váltáskor
együttes első ilyen atkalommal áp- forradalmi dalokkal
köszönti a várilis 12-én, vasárnap
Hódmezővá- lasztási békeversenyben
résztvevő
sárhelyen.
a Béke-szálló
nagytér. dolgozókat.
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I N D I A BA N
1952. elején rendezték meg Indiábuii az c.'lsö ázsiai nemzetközi filnilesz'.ivált. Az ünnepiégen az élenjáró szovjoi filmművészei is képvi.
se tette magát. A küldöttség tagjai,
köztük a dokumentfilmgyártáj művészei az ott szerzett anyagok, ta|i isztalatok
és élmények alapján
e'készlleflék az Indiában elnifl szí.
iies úfirnjzfi'met. A film hűen mulatja
In* c távoli országol, képet
nyújt az ottani élei egyes jolencItőtől, mesél a régmúlt idő em'ékcirű', li ndú né|) ősi kultúrájáról.
Imiin
a világ legősibb orszá-

jelenik a föidesúr, aki követeli a
termést, és erőszakkal akarja elvenni a parasztok tulajdonát,
A
csodálatos balett a fellázadt embe.
rek táncával ér véget, Csandroteka
Patelj, a berlini Világifjlisági Találkozón kitüntetett
művésznő egy
hindii, legendán alapuló vallási tán.
cot ad elő.
Ha meg akarod ismerni a népet
— hatlgnsd meg dalait. Lelkes bizalommal lett dal) hallunk a szabadságról, Csuolzsun Csolit zeneszerző alkotását,
A iittn uto-Isó jeleneteinél mi is
ott ahunk
Kalkuttában,
részi vuszunk a nagygyűlésen, amit a szovjet, kínai, csehszlovák és magyar
filmdelegáció tiszteletére tartottak,
A hiiulá munkásokkal együtt köszöntjük a szovjet küldöttség tag.
jait:
a nálunk is népszerű Vera
Marcckáját, Borisz Csirkovot és a
többi élenjáró filmművészt.
Az IniTáhan című színes, magyarul beszélő
szovjet film
melleit,
mint kfsérőműsor
szerepet a MAZOWSZE című színes, lengyel film.
amelynek szereplői a Lengyel Állami Népi Együttes lagjai. .
Szebbnél-szebb népdalok
százai
születelt Lengyelországban Mazowsze vidékén, a végleten mezőkön és
elhaltak a messzeségben. A felszabadult nép új kultúrája méltó helyet biztosít a népdalnak. Művelői j
népj tehetségek. Fejlődésüket a nép
államának szerető gondoskodása sesegít'.
A Vnr$ó közelében fekvő,
parkkal övezett kastélyban, a Mazowsze Állami Népi Égvütles közJelenet az „Indiában" eiraű szovjet út'rajilllmbél
pontjában
szorgalmasan gyakorolnak n fiatalok. Hosszú hónapokig
gúnuk egyike.
India . . , a gazdag lyeket elborítanak a színes agyag- készülnek egv.cgy előadásra. A film
trópusi növényvilág,
banánl igeiek, szobrok, a tehetséges mesterek mű- képei elvisznek
bennünket a sok
kókuszdiók,
fügefák,
rizsföldek vei, ok k a márványt valósággal l látványosságot nyújtó ének és táncszép és csodál a I os hazája. Az or- csipkévé finomították. Igen fejlett j próbákra. Színpompás népviseletekszág déli részén húzódó erdők bő- és inagávalragndó a sokévszázados ' ben fürge láncosok perdü'nck. szovelkednek az
ériékes fafajiakban. hagyományon alapuló láncművészet, morú, majd vidám nóták hangja
A kedvező éghajlat alatt évente há- A film következő jelenetében kibon- száll . . .
romszor aratják a rizst.
Mégis takozó balettművészet, amely táncáarató bengáli parasztokat
A filmet a I'áklva mozi mutatja
évente száz és százezer ember pusz- ban az
iul el éhen,
a gazdag országban, keltt életre. Az aratás közben meg- be.
gyermekek
milliói
nyomorodnak
nicg válnak ango'kórossá, a hiányos
és rossz táplálkozás következtében,
A mesés kincsekkel díszített paloták,
az amerikai negyedek felhőkarcolói közvetlen szomszédságában
feltűnnek ltouihay és Ka'.kuttn dokkmunkásainak nyomorlanyái,
a parasztok bambusznádból összetákol)
viskói.
A lilm kővetkező képei már röpítenek is bennünket tovább. I.áljuk a hindu nép gyönyörű alkotásul', az építőművészet remekeit, Madura templomát és pagodáit, iime-
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SztízhuizonM
ionét
ezelőtt A gobelin számára készüli (ervek- Goya szinte riporterként követi. A
nél ebben az időben a művészek liős spanyol dolgozók hatalmas küzhnnyla le örök álomra szemeit á tálában álromantikus;-- a-valóságot delmei vívnak a lielotttkodó francia
Francisco Goya, u spanyol nép for- meghamisító
parasztábrázojásokat seregek ellen, és 1813-ba-n kivívják
radalmi lelkületű nagy festője. készítenek. Goya szakíj ézzei a ki- felettük a győzelmet. A hosszú
Ha áU u(án neve sokáig feledésbe alakult hivatalos gyakorlattal, s háború azonban rettenetes pusztument és cral: kilencszázas évektől nála a spanyol nép valóságos alak- lást hoz Spanyolországra s a nékezdenek foglalkozni vele. Egyre jait láljuk megjelenni. Ábrázolásain pet ínségbe és nyomorba dönti.
nagyobb számban jelennek meg már ebben a korszakban megta ál- Goya ebben az időben alkotja meg
Goyamonográfiák, de raekbon a hatjuk n szenvedő, dolgozó nép kü- a „Desasjros de la guerra'' című
Ir-ncos fes'ő forradalmi egyéniségét lönböző reprezentánsait. Kartonjain sorozatát, me'yben tökéletes kifeje.
átformálják, meghamisítják. Raj. Velasquez ha'á&a érczJiotő. Az első z&sét adja a háború liorzalmainuk.
zaj feié csak az utóbbi években gobelinsorozata 1776—80-as évek- Ekkor festi a kivégzéseket, utcai
fordult az, érdeklődés.
liől, n másedik a nyolcvanas évek harcokat ábrázoló jeleneteit is. A
Goya, a legtermékenyebb művé- végéről származik. Ezeken a gobeli- ,,L>esas[ros de la guerra" jój érzészek esryikc vol(. Több, mint hét- neken
már látszik a rousseaui kelteti, hogy a küzdelem hűse; irászáz táb aképe, majdnem nyolcszáz felvilágosodás. A szegények egyre nyítója mindig a függetlenségéért
t'íjza Cs ké'száz metszete maradt szaporodnak képein.
küzdő spanyol nép, míg az agreszránk. Képzelet ének ereje, megjeleLassanként mind löhb megbíza- szív francia csak eszköz, aki pa.
nítésének orojciiségc, festöisógének tást kap, majd a király kinevezi ranesot végrehajtó szervként jeletűz.* pára(lan ebben a korszakban. udvari festőjének. Goya éjtől füg- nik meg. Goya a szabadságáért
Izzó szenvedély, maró gúny, s az get cnüi a nép festője marad. A üzdő spanyol nép ábrázolásánál az
emberi nyomoríutíg iránt
mély pompás jellcmáibrázcdású arcképéi- egyéni hősiességnek is kifejezési cd.
részvét töJ.ii cl lelkét. Kimélattenül, nél; hosszú eora ebből a korszak- A nők felszabadításának je eniősáfantasztikus
célzásokkal
állítja ból való. Mcgfestj a királyi asalád- i?ét azzal emeli ki, hogy főszerepet
pellengére kora társadalmát, kezdve és nz udvar számos tagját. Képein juttat nekik a harcokban. E döl>u királyi családon, végezve az utcu gyilkos szalírával leplezi je, egy benctes realitású „Desastros de ]u
söpredékén. Témáit gyakran veszi hanyatló dinasztia minden deka- guerra" sorozat azonban már nem
a forradalmi idők mozgalmas, sok. denciáját cs üresnégét.
jelenhetett meg Goya életiben. A
szor borzalmakkal telt életéből.
Az 1790-es évek végén Goya sú- lapokat a reakció nem cngedle nyilForró, lázadó érzelem fűti át há- lyort betegségen esik át, melyből vánosságra hozni. Első teljes kiaborús képeit, aw elnyomók démoni te jesen süketen kerül ki. Betegsé- dóra csak 1863-fcan lát napvilágot.
pusztító dühének ö ad félelme* ki. ge rengeteg hátránnyal jár ugyan,
Goya 1819-ben ismét súlyos !x>
fejezetit festményeiben s rézkarcai, de egyben uz udvari élettel való tog lesz. Kezelőorvosai és barátai
ban. A liáború re( Icnete^-égeit sen- érintkezés terhe alól is felmenti. tanácsára, üdülőkúrára
utazik
ki oly reulisia erővel, oly megsem- Vidéki hajlékába vonul vissza és Franciaországba. Párizsban megismisítő ítélettel nem rajzolta meg, itt a saját maga teremtette, komor meri a romantika nagy kcpv'Tclöimint ő. Goy.i az első, aki megérti a világban él. Ebben az időben dol. nck, Géricaultnak é.s Delacroixnak
néptömeg lélektanát,. Képcin elő- gozik a tölib, mint nyolcvan lap- művészetét. Jelentős francia embeször tárul clo'nk a tömeg, mint élő, bó; álló „Los Caprichos" metsr.st- rei: fordulnak meg nátti. Ennek
t-gyuZon szenvedélytől
mozgatott sorozatán. melyben a társadalmi tudható be, hogy n francia iroda,
egység, ő az utolsó nagy festó, aki élet fonákságait, az emberi esendő- lomban tulajdonképpen intenzíveba spanyol nép lelkének mindenfaj- ségeket, a polgári erkölcsöket, a ben él. írür.t a spanyol Iroda'oT.ibni.
ta megnyilatkozását egyesíti reuig-ú. testi-telki torzulatokal pellengérezi Goya az egybe Bordeaux-ban állaban. Hutása uz európai — s ezen kl. Ezen túlmenően elsősorban az pi dik meg, ahonnan nem is jön el
bolti I főleg a francia— festészetre aktuális politikai he'yzelet, a spa- jobbé. Ott hal meg 82 éves korában,
köztudomásúan kórszaisulkolő.
nyol kormány népellenes voltát 1828-ban. Hamvait csaknem száz
Goya
1746-ban
Fuents del leplezi le. Hallatéin bátorság Goyá- évvel utóbb Madridba szállítottak.
Todopban született. Apja szegény tól, hogy példáu' a királynő minCjjuja
nuwéxzeiél
ma -már az
paraszt, aki később aranyőzéként ienható kegyeneéj jGodoyt, többször
Saragpssábci megy. A kis Francisco szamár képében ábrázolja. A soro- •-'.ész világon ismerik éw megbecsü.
üt től.i ifjúságát. Megismerkedik zat képeiben nagyon dicsen kifője, lik. A spanyol zseni a fórra;'a'dm
u művészetié'. Tehetsége, gyorsan zé.vre jut Goya határozott forradal- ér, a nép festője volt, A magyar
fejlődő kifojeMrkésssége biztosítják mi állásfogjiilása, harca az uralko- do gozók szere!etjei ég ftaz'ctatte)
számára a továbbtanulást. Rövid dó társadalmi rend és annak alap- adóznak Goya művészele iránt. A
idő múlva Madridba kerül, ahol pillére az egyház c'lcn. A metszel, Szépművészeti Múzeumban őrzött
Tiepolo művészejé ébreszti benno a orozaf forradalmi voltára jellemző, alkotásai valamennyiünk áttal isvágyót, hogy M.Z oiasz mestereket Irogy perj indítanak ellene. A puri- mert és örökre megszereietl-remekmegismerje.
Olaszországi lanul- tán és álszent Angliában. Ruskin művek. melyeket áj kuilúránk szer.
ves tartozékának tekintjük.
mányútji'ibor szüksége* pénzt állí- nyilvánosan elégeti a lapokal.
tólag, min torreádor kereste meg.
Szelest Zoltán
Az 1308-ban kitörő nagy spaHazatérése uján huszonkilenc éves nyol népi forrada'om eseményeit
muzeológus
korál-a megnősül. Házassága azonban nem : rcrencsés. Húsz gyerme.
kébő
csak egy marad élcllien.
Felesége ncm igazi társa életének,
A Rákosi Mátyás Vas- és Fém- fémet gyűjtettek aa RM Vag- és
iiámra csak passzív kísérője.
művek Csőgyárának fia'aljai nagy- Fémművek dolgozói a fémgyüjti
£/j(1 jelentékeny
munkáját
hónap első két heíébon. Az üzemek
jelentőségű kezdeményezést indítót, közül n csőgyár jár az élen. ahol a
J771—72-\<:n készíti, a aaxagossai
tak el a fémgyüjtö hónap keretében; fémgyűjtést terv 75 százalékát (olszékesegyház számára. Majd a. hetjesílették már az c!sö 14 napon.
venes évek közepétől a
királyi .tiszta gyárat május l-re".
2333 tonna vasét és 445 jonna (MTI)
gobclinmühclynek kezdv dolgozni.

„Tiszta gyárat május l-re

Féltett

kincsünk:

a

gyermek

Bölcsődei férőhelyek számának növekedése
30000

A Népköztársaság
Minisztertanácsának
az anya" és gyermek,
védelem
továbbfejlesztéséről szóló határozata
kimondja,
hogy a bölcsődei férő.
helyek számát az 1954
végéig a mainak köze) kétszeresére kell
növelni
Az átlagos,
nái nagyobb mértéklien kell emelni a mezőgazdaságban dolgozó anyák gyermokc-inek
elhelyezésére
szolgáló idénycölcsődék férőhelyeit. 1954
végére a bő csődéi fé.
röhelyek száma a háború elöjtinek har.
unneszorosána növekszik.

A z egyetemi bölcsődében
A z Április 4.-út ja 21. szám alalt
van a Szegedi Egyetemek és
Főiskola bölcsődéje.
Még egy éve
sincs, hogy ezt a
szép
épületet
megkapják
a gyermekek.
Kívu.belül egyaránt
tiszln és szép a
bölcsőde, Bent az udvaron
tágas
hely áll nyáron és már ilyenkor is!
jő időben a
nagyobb gyermekek \
számára. A verandán a csecsemők
élvezik az egészséges áprilisi
na.
po l. A ház és környéke hangos
a
gyermekek
játékától.

alszanak kora
reggeltől
este 6
óráig.
Liliputi asztalkák,
hozzávaló székekkel
sorakoznak egymás mellett az ebédlőben, itt ét.
kéznek a gyermekek,
A Játszó szoba talán a legnagyobb.
A íal melleit állványon
vannak a gyermekek
játékai: autók,
repülők,
kockák,
hajók, mackók, babák, labdák. Ben t
a nappaliban
uzsonnáznak
a gyermekek. A íal mellett a kályha körül helyezkednek
el. Vajas kenyealmát' esznek. A kiMinden reggel
munkába
menet ret, hámozott
togyásítják
el a
"7 anyák
sietnek
gyermekkocsit csik gagyogva
gyertolva
vagy
gyermeküket
karon hőséget uzsonnát. Mindegyik
hozva a bölcsődr leié.
A folyo- meken ,,suszter nadrág" van (nadrág
vádion felerősítve).
Aki nem lakik
són egymás mellett sorakoznak
a
jól, az még kér a gondozónőtől.
Az
gyermekkocsik.
A szülők az á'vevő
egész házat vidám kacagás,
beszélszobáig hozzák a gyermekeket, in- getés,
a gyermekek
kedves
hang.
nen már a gondozók viszik a mos- /a tölti be. Az Április 4.-ú'i böldóba és a Szobákba.
A
bölcsőde csőde vezetői,
gondozói
szeretetkét részre oszlik:
az egyikben a tel vigyáznak
a rájuk
bízott gyercsecsemők vannak három
hónap- mekekre.
Ebben
a
bölcsödében
tói máefél éves korig, a másikban von a kis Kerékgyártó
Andriska is,
édesapja
az
egyelem
a „tipegik"
osztálya van. Nap- akinek
tanszékén
dolgozik.
Soós
pali, ebédlő és hálószoba
van itt. marxista
is a
A gyermekek itt 'öltik
napjukat. Ferenc né elvtársnő gyermeke
A látogatók
lehér köpenyt és fe- bölcsőde lakója, akire a gondozók
addig, mig anyja a gazhér kendőt kapnak; csak így me- ügyelnek
dasági hivatalban
végzi
munkáját.
hetnek be a gyermekeit közé. Az
Horthy
Magyarországon
1938épület balszárnyán
apró
ágyakba
gyermehelyezik
azokat a
gyermekeket, ban az éhezők, nyomorgó
mindössze ezer
akik még nem
hídnak járni.
A kek tízezrei közül
bölgondozók vigyáznak a kicsik
nyu- gyermek részére jutott hely
godt álmá'a,
mesét i$ mondanak csődében és 400 gyermeknek napnekik.
A kis Kerényi Zolika
a közi otthonban.
Népi
demokrálegszélső
borsózöld
ágyacskában ciánk állama nagy gondot
/ordít
alszik.
Nemrégen
csípőlicama az anya- és
csecsemővédelemre,
volt és most
álmában
nagyokat ötéves
tervünk
nyomán
évrőlrug, rózsaszín karjait előre nyújt- évre emelkedik az üzemi és terüja, kis kezecskéjével
szorítja
az leti bölcsődék
száma. Az
ötéves
úgy rácsát.
letv végére 30 ezer csecsemő
és
gyermeket
gondoznak
A tnásik bejárat a nagyobb cse- 130 ezei
és
napközi
csemők
szobájába
veze'. Itt a majd bölcsődéinkben
(b. j.)
„nagyok"
játszanak,
esznek
és otthonainkban.

Út a dolgozó parasztság számára a jólét,
a kulturált élet felé
A Magyar Függcj icnségi Népfront választási
felhívása
ki.
mondja:
„A mezőgazdaság
szocialista fejlődését továbbra is teljes erővel támogatni fogjuk, segítséget
nyújtva
a
termelőszövetkezeteknek
kezdeti
fogyatékos sá g aik leküzdésében,
a
mi'tiksfe.gpe'etn
és az
állampolgári

fegyelem megszilárdításában,
a fej.
Itlt tudományos
termelési
módszerek elsajátításában.
A mezőgazdaság szocialista útja a dolgozó parasztság
számára a jómód és kuU
juráit emberi élet útja, egész nér
piink számára a közellátási
kérdések végleg: y megnldásáruik
útja".

A TERMELŐSZÖVETKEZETEK ÉS CSOPORTOK
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

CSONGRÁD mWÍBÍH

C©

jr

<o
cd

ÍTs]
H E
Csongrád megyében is évrő év.
re mind több dolgozó panaszt választja n szövetkezeti gazdálkodás
útját. Amíg 194S-l>a«i a megyében
28 termciőcsoport volt, addig napjainkban 261 (crmelőcsoportban és
termelőszövetkezetben
közel 150
ezer ho.d földet művelnek közösen.
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Ezer ée ezer cmwigrádmegyei dol
paraszt termelőszövetkezetbe,,
építi szép életét. Országunk óriási
ütemű iparosítása mrind több gépet
juttat a szövetkezett parasztságnak.
A gép pedig megkönnyíti a munkát, megsokszorozza a terméreredményeke'.
ROZÓ

Képek

az

A bolgár nép négy év alatt befejezte első ötéves
tervét s 1953.
első napján hozzákezdeti második
ölévcs tervéhez.
Uj üzemek, gyárak, vizduzzaszlók,
könyvtárak, kultúrotthonok emelkedtek. Az egész ország megváltozott. Tehervonatok
száguldanak cementtel
és faanyaggal megrakodva, a mozdonyvezető
útja sürgős.
minden
perc drága. Drága Dirailrovgrádban,
Dobrudzsában is,
az
építkezések
százat várják az anyagot.
Dimitrovóban, alig egy félórányira a fővárostói
ellátogatunk
az
ország acélszivébe — a V, í. Leninről elnevezett első bolgár kohómiibe. A lenini-sztálini eszmékkel
felfegyverzett
dolgozók 324 méter
magas kohót építettek Itt.
Az üzemtől délre emelkedik
a
„Sztudena''-vízduzzasztó
halalmas
fala.
Nemsokára
teljesen készen
les® és akkor 20 millió köbméter
víz örvémyli körül. Az it-t Termelt
áram táplálja majd a „Lcniri'-kohóművci és a Georgi Dimitrov" bányát.
Az Iszkr folyó vize Dőlni Paszarcl

európai
—

és Kokaljan mellett két vfzierömií
Turbináit forgatja, és több mint 75
ezer hektár főidet tesz termékennyé
a szóliai és elinpelini körzetben.
Néhány év alatt nőtt fel Dimitrovgrád. nagy bolgár szocialista város, a bolgár-szovjet barátság fényes dokumentuma.
Néhány hete
megkezdték a
,.V'tko Cservenkov1'
erőmű bővítésé', februárban szerelték be a második csodálatos szovjet
tuibnát.
Az erőmű mellett emelkedik a
„Sztálin" vegyikombinát. Az clmu'l
évben 3.100 tonna műtrágyát adott
terven felül az országnak. Hosszú
szerelvények
vitték széjjel az országban a műtrágyát, amelynek nvo.
mán több mint 7(10 ezer hektár föld
vált termékennyé.

*

Burgasz kikötőjében éjjel-nappal
lüktető munka
folyik.
Hatalmas
daruk, hidrakodók szállítják a géprészeket, bálákat amelyeken mind
egytöl-egyig a clrilbctűs „Bulgária"
felírás olvasható.
Burgasz kikötőt a bolgár dolgozók a bolgár-szovjet barátság kikö-

CSEHSZLOVÁKIA

népi

demokráciák életéből

lőjenek nevezik. De annak tekintik
Odessza kikötőjét is.
ahonnan a
korszerű szovjet gépek érkeznek.
— Soha ilyen hatalmas forgalom
még nem volt a kikötőben — mondja Jani Palaev. az egyik rakodóbrigád vezetője. — Soha még ennyi
áru ide nem érkezett. A szerelvények alig győzik
lovaszállítani a
rakományokat,
— És még mennyi áru vár elszá'litásra az odesszai kikötőben! — teszi hozzá Georgi Hrisztov, a „Vapcarov" hajó kapitánya. — Hazánk
;
s szállít különböző termékekel a
Szovjetunióba, de a Szovjetunióból
ennek százszorosa érkezik.
A ,,Nogin'' szovjet Hajó néhány
napja futott be a kikötőbe. A rakodómunkások kitörő lelkesedéssel
és forró szeretettel fogadtak a szov.
jct hajó legénységét. A kikötőben
villámgyorsan elterjedt ugyanígy a
hír. hogy a „Nogin" hajó csak néhány hét múlva érkezhet meg, mivel javításokra szorul és csak ezek
elvégzése után
rakodhat meg nz
odesszai kikötőben. A szovjet hajó
legénysége azonban jól tudta, hogy
ez a szállítmány is jelen'ősen előbbreviszi a szocializmus
építését a
Bolgár Népköztársaságban és ezért
vállalta, hogy a javításokat útközben végzi cl és így a kérdéses gének határidő előtt julhalnak el a
bulgáriai szocialista építkezésekhez.
Burgasz kikötő fölött alkonyodik.
Hamarosan leszáll az éjszaka.
A
város lassan elcsendesedik, de a kikötőben ezernyi lámpa és fényszóró
gyullad ki. Bt éjjel sem szünetel a
munka. Popov kapitány a „Nogin"
hajón rekigyürközve segít a kirakodásnál.
— Igyekezzetek fiúk, — kiáltja
éj biztatása egyránt szól a hajó legénységének és a rakodómunkásoknak is. — Sietünk vissza, hogy hamarosan újabb gépekkel fussunk be
a burgaszi kikötőbe.

ALBÁNIA
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Varsó, a Lengyel
Néplcöztársa"
ság fővárosa,
a
felszabaduláskor
úgyszólván
teljesen
romokban
hevert: a német fasiszták vandál vw.
don lerombolták.
Képünk — mely a
Varsóban lévő Krakowi
Przednicsz.
cie utat és Koppernicus
emlékművét ábrázolja
— közvetlenül
a fel.
szabadulás
után készült és a nácik
által okozott szörnyű
rombolásokat
ábrázolja.
A Lengyel Népköztársaság
egyik
központi feladatként
jelölte
meg
Varsó újjáépítését,
melynek
során
<i lengyel építési
dolgozók
hatat,
mas munkát végeztek. Harcot
indí.
toriak az építkezések
ütőmének
a
növeléséért, az építőanyaggal
való
takarékosságért,
Ktsz
önköltségcsök•
kerítésért. A Gdansl melletti
Góra.
Zachodna épitűi eredményesen
használnak tégla helyett „Ytong" tömböket. A mészbeton
és
alumínium

R O M Á N I A

Az Albán Népköztársaság t'M üléses tervének (1951—1955) központi
feladata az ország szoc'alista iparosítása, az, hogy 1955-re az elmaradott mezőgazdasági országból fejlett
iparral és korszerű mezőgazdasággal
rendelkező ország legyen.
Az ötéves lerv az ipari termelés
gyorsütemű cme'kedését.
számos
új iparág bevezetését és több népgazdaságüag igen fontos iizem léte.
sítését Irányozza elő. 1955-ben
a
termelőeszközök gyárfása 1950-hez
viszonyítva 386 százalékra, a
fogyasztási cikkek termelése pedig 324
százalékra emelkedik. A különböző
iparágakban az ötéves lerv"' előirányzatai a következők (1950-hez
viszonyítva): élelmiszeripar 804 százalék, könnyűipar 977 száza'ék, villamossági ipar 572 százalék. gépipar 335 százalék. Bizonyos iparcikkek területén az emelkedés még
A férfi cipőmodeliek között új- ennél is nagyobb mérvű lesz. Igy
A goTtwaldovi ,,Svit" kombinát a
Csehszlovák Köztársaság egyik leg- donság az úgynevezett krcpptalpas például a cukorgyártás 1803 százaA Román Népköztársaság dolgozói
nagyobb cipőüzeme. MintamodeUező modell. Ez a modell azelőtt is igen lékra. a pamulkészítményejf gyártá- lelkes munkávaj építik a szocializsa
pedig
1886
százalékra,
emelkedik
műhelye valóságos kis mintavásár. kedvelt volt a fogyasztók körében.
must. Képünk
Dimitru Orzeccanu
Hatalmas asztalokon kirakva hosz- A kreppet azonban külföldről im- majd 1950-hez viszonyítva.
elvtársat, a bukaresti ,,21. Decemszú sorokban láthatunk egy-egy pá- portálták, ami sok nehézséget okoEzeknek a nagyszerű elöirányza- brie''-üzem
rat azokból a cipőkből, amelyekét zott. A csehszlovák kutatók mosl
dolgozóját ábrázolja,
a
ebben az évben hoznak forgalomba. kikísérletezték a krepp gyártásá- toknak az elérését elsősorban
aki
a
termelésben
kiváló eredmóneyMinden pár cipő mellett egy papír- nak új módszerét és így az idén Szovjetunió önzetlen hnrá'1 támogatása
biztosítja.
Az
eddig
üzembeheket
ért
el.
már
bőven
gyártanak
a
csehszlovák
lap van. amely feltünteti, hogy milyen és mennyi anyagból készül a cipőgyárak krepplaipas férfi cipő- lyezplt jetentős ipari vállalatok telA BEKASI VIZIERÖMÜ építőtejes gén! berendezése n Szovjetunió,
cipő és melyik gyár fogja a mo- ket.
ból
érkezett.
A
baráti
Szovjetunió
lepén
is újult erővel lendült fel a
dellt sorozatban gyártani,
Képünkön A. Derzanyeva munkás- az ö'cves lerv számos további építA nők elégcdé-tek lesznek
nz nőt láthatjuk, aki az üzem liékc- kezése számára is biztosítja a leg- munkaverseny. A gátépítésnél dolgozó munkásoknak
több mint 95
idei modellekkel.
Csupán
színes
kimagas'ó
(crmelési korszerűbb géneket. Szovjet gépek,
nyári szandálból több tucat modell müszakában
százaléka vesz
részt a szocialista
kei
szerelik
fel
az
épülő
máti
vízi.
eredményt ért el.
készül.
erőmüve) is. amely az ötéves terv versenyben.
Teljes üzemben dolleghatalmasabb a'ko'ása lesz. hiszen goznak a
Szovjetunióból érkezett
évente 101 millió ki'Owattóra viMamcsrnergiát szolgáltat majd a gyor- tökéletes kivitelű kotrógépek, taiajAzon a napon, amikor a világ dol- romlatanítúsát. Sok mindent teltek san fcj'ödo a'bán iparnak.
gyalúk és niys korszerű gépek, megozói elbúcsúztak .Sztálin elvtárs- azért, hogy visszatérjen az élet ebbe
lyek mind elősegítik a terv határtól, Marx, Enge'.s, Lenin nagy ügyé- a rombadőlt városrészbe. Az igazi
Az ötéves terv
időszakában új
nek folytalójától, a berlini lakosok építőmunka azonban csak a Német üzemek cs gyárak létesítésére 4.698 idő előtti teljesítésé'. A bányászok
százezrei is mélységes csendben, le- Demokratikus Köztársaság megala- millió lek beruházást
irányoztak ciklusos grafikon szerint végzik
hajlott fejjel, lassan vonultak el a kulása után kezdődőit meg,
e'ő. Emellett 545 millió lek beru- munkájukat és az építkezés számos
haladó emberiség lángeszű vezérékorszerűsítik és kibővítik dolgozója teljesíti
Berlin újjáépítésének
kezdemé- házással
jelentősen
tűi
nek, a béke nagy zászlóvivőjének nyezője Németország Szocialista Egy a már meglévő üzemeket.
tervfclada'art, liogy az erőmű miemlékműve előtt.
ségpártja volt, amelynek javaslatára
A Szovjetunió nemesnk a legkorA berlini dolgozók gyászmenete 1951-ben elfogadták Berlin újjaépí- szerűbb gépeket szállítja a fej'ődő előbb elkészülhessen.
1
és
ének
tervét.
A
tervben
a
legfonkifejezte mélységes
szomorúságua'bán ipar számára hanem ugyanA
PETR1L-4I
SZÉNBÁNYÁBAN
Sztáiin-allé
kat afelett, hogy meghalt a német tosabb munkálatok a
akkor mérnökök, technikusok és bevezették a komplex brigád-módnép legjobb barátja, akinek neve a építkezései voltak, hiszen ez az út szokiiinnk''..sok küldésével, az a'bán
népek békéjéért és barátságáért, az az egész német nép számára az új, szakmunkások képzésével is elősegí- szert. A módszer lényege az, hogy
egységes, békeszerető, demokratikus ragyogó jövő jelképe lett.
két vagy három brigádból egy komti az ötéves terv teljesítését.
Németországért vívott harc zászlaja . Az allé két oldalán a Strassberplex-brigádot szerveznek,
akik a
Albánia
ötéves
terve
teljesítéséhez
'ger-tértől a Bersarin-utcáig két kivolt és marad.
szükséges munkameneteket két vagy
Az emberiség nagy lángelméjének lométer hosszúságban öt-hatemeletes jc'cntős segítséget kap a testvéri
népi demokráciáktól '» Igy pé'dául három csoportban végzik cl. A báemlékműve a Sztáíin-altén, Berlin lakóházak építését kezdték meg.
demokratikus övezetének főútvona1952.
december 2l-én,
.Toszif a Csehszlovák Köztársaság szállítja nya műszaki vezetősége biztosítja
lán áll.
Visszárionovics Sztálin 73. születés- az öitéves terv során fe'épiitö üveg- a brigádok zökkenőmentes munkáEz az útvonal a város központ- napján Berlinben gyűlést tartottak, gyár és öntöde teljes gépi berende- jának fdéte'eit.
Igy vált lehetséA Magvar Népköztársaság
jától kelet felé halad. Jelképe ez ahol Fricdrich Ebért főpolgármes- zését
gessé, hogy a komplex brigád 24
az út a Német Demokratikus Köz- ter 1148 új lakást adott át a bortini pedig a most épülő konzervgyár gémunkaóra alatt teljesítményét 113
társaság é s a Szovjelurió szoros, lakosoknak a Sztálin-ailé új házai- peit szállítja.
Az albán dolgozók eddigi eredmé- százalékkal emelte és 4.5 méter hetörhetetlen, egyre erősödő kapcso- ban.
— Amikor átadjuk a dolgozóknak nyét. a Szovjetunió és a népi de- lyett 9.6 métert
latának, a béke és demokrácia táhaladtak előre a
— mondotta mokráciák testvéri segítsége bizto- körzetben.
borához tartozó népek testvéri ba- ezeket a lakásoka',
síték
arra.
hogy
A'bánia
az
Albán
Ebért, — köszönetet mondunk
a
rátságának.
Nemrégen, néhány esztendővel ez- Szovjetuniónak és magának Sztálin Munkáspárt és Enver Hodzsa elvA BUKARESTI VATRA LU.MIelőtt csupán
rontok
hevertek a elvtársnak azért a hatalmas segít- társ vezetésével s'kercsen teljesíti
Sztáiin.allé 1 elvén. A népi hálálom ségért, amelyben napról-napra része- ötéves lervét és ezzel jelentős utat NOASA új munkásnegyed halalmas
tesz a szocializmus felé.
épülettömbjei mellett elterülő egymegszervezte az allé és környéke sülünk.

Német Demokratikus Köztársaság

összeállítású
új anyag ezen az épft.
kezésen 320 ezer tégla
megtakarítását fette lehetővé.
A
plewnieivi
építkezésen
rétegesen törmeléket és
habarcsot alkalmaztak
tégla helyett
kiváló eredménnyel.
Az
építőipar
gépesítése is az önköltség csökken•
lés céljait szolgálja.
Megindult
az
új 6 méteres lcarít emelődaru
sorozatgyártása.
A Nowa.Huta
épít ke.
zésein kipróbált
emelő
1
tonna
anyagot 18 méter magasra fud szállílani. Ugyancsak
megindult
a lengyel szerkesztésű új 250• literes betonkeverő sorozatos gyártása is. Szovjet tervrajzok
alapján
elkészült
egy 20 méter hosszú karú emelődaru mintadarabja.
Ez a daru
;,5
tonna anyagot emel 40 méter
ma.
gmba. Az említett
gépeken
kivül
számos építőipari
berendezés,
szer.
szám és gép sorozatgyártását
kezdték meg.
i

kori hepe-hupás mezőn lelkes, lázas
ütemben folyik a munka. Ezer és
ezer ifjú építő lendületes munkaver.
íenyben dolgozik, hogy minél előbb
elkészüljön az
„Augusztus
23"
sport, és kultúrpark,
aho-l a IV.
Világifjúsági és Diák Bék,etalá'.kozót
tartják majd meg. Az ország min.
don részéből százával, ezrével jöllek ide az ifjak és a leányok és
most már nagy hozzáértéssel
irányítják a hatalmas szovjet gépcsodákat, az exkavátorok és tatajgyaJúk
munkáját. Nyolcvanezer néző befogadására alkalmas, korszerű sladion
épül ezen a helyen. Odébb a 4 ezer
íérölwflyes szabadtéri színhjz 'erületét egyengetik a talajgyalúk.
Az
építkezés másik részén a leendő tó
medrét mélyítik az exkavátorok.
Ezekben a tavaszi napokban még
lázasabb ütemben folyik a munka
Egyre több és több
rohambrigád
érkezik a fővárosi üzemekből,
iskolákból. sőt a különböző katonai
alakulatoktót is. A munkaverseny
hatalmas
lendületében nagyszerű
eredmények születnek és szemlátomást bontakoznak ki ennek a nagyszerű építkezésnek a hatatnias körvonatai. Még néhány hónap és az
az egykor tüskés bozóttal, csalánnal
és más dudva növényekkel benőit
hepe-hupás mezőn nagyszerű sétányok, gazdag
színekben pompázó
virágágyak, koszerűen felszereit atlétikai és sportpályák várják majd
a világ ifjúságát, hogy testvéri ősz.
szefogásban
ismét hitet tegyen az
egész emberiség nagyszerű ügye. a
béke mellett.
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CSÜTÖRTÖK,

ILIdclyi Mátyás hrigádvezetú szakszerű irányításával

*

elsö fesz a dorozsmai gépállomás Komszomo! Ssrigádja
a válasziási békeversenyben
Tápén, az Ady Endre-tsz földjén
dolgozik a kiskundororsnwi * gépállomás Komizomol
traktorok-brigádja. A 12 tagú csapat fiatalokból
áll, valamennyien DISZ-lagok. Veze'ójük,
Erdélyi Mátyás,
kiváló
szakember. Ahogy mondják: lelke
a brigádnak.
Téliéi bizalommal
fordulnak híXzá. sohasem
tagadta
még meg a Segítségadást, a tanácsot. A szakmni ti'mufnlásokon kívül azonban
beszélget
brigádtársaival n po'itlkni helyzettől, az országos kérdésekről
Az elmúlt
napf>kbnn például, amikor a budapesti (izeorrek
dolgozói a május
17-i választások
tiszteletére versenymozgalmat
kezdeményez'ck,
Erdélyi e'vtárs
ezt motidot'n a
traktoristáknak:
— Követnünk
kell
n-t üzemek
dolgozóinak
példától.
Mi, gépállomási dolgozók is Iobb
munkával,
/ervünk
túlteljesítésével
készül,
fűnk e napra.
Javaslom,
hogy tegyünk vállalást
má/us
17 tiszteletértV
összeült a brigád. Rövid
tanácskozás után mogszülolet' a vállalás.
„Mi. a kiskundorozsmai
gépállomás Komszomol-brigádlának
lag/at
vállaljuk
má/us 17 tiszteletére:
30 n o r m á l l i o l d h e l y e t t
40 n o r m á l h o l d a t

teljesít
dekádonként
minden
traktor, Ezenkívül
a mostani őt százalékos
üzemanyag
megtakarítás
mellett
még öt
százalékkai
csők-1
kent/ük
az
ilzemnnyagfogyasztást."

Az egyik müszakváhás után ezért
számotvetett
saját és
brigádja
munkájával.
Sorbnve'te
mindegyik
traktorost, mérlegelte az
eredményeket,
hibákat.
Azután
pedig
meghatározta, hogy neki,
mint
brigádvezetönek
mit keU
tennie a felajánlás
teljesítése érdekében.
A Komszomol-brlgád
jelenleg a
gépállomás brigádjai között folyó
versenyben a második helyet szerezte meg. Ez
határozottan
jó
eredmény, de nem
a legjobb. A
KomszixjMt-brigád a második helye is veszélyeztetve vnn, mert a
többi trokteros-brigádok az utóbbi
Időben hirtelen előretörtek.
Megtalálta
Erdélyi elvtárs nz
egyhelyben topogás okát. Nem gondolt ugyanis eddig
a brigádon belüli
mudkaverseny
rr.ogszervezésére. A hozzá beosz'ott
traktoristák
nem
kötettek egymással
versenyszerzödóst tavaszi
idénytervük túltcl)csilésére.
Ezért
Erdélyi elvtárs, mint első legfontosabb teendőt, a verseny
megszervezését tűzte ki célul. A verseny élenjárói' pedig népszerüsitt
az s'ért eredményeket
'udatosttjn
minden traktoristivnl.
A jóteljositókel példaképül állí'ja a gyengébben 'eljasítók elé.
A Komszomol-brigád
nagyrésze
jólképzett traktorista. Akad azonban olyan is a brigádban,
mint
Fáry Sándor, Tóth Erzsébet vagy
Reher János, aki nem mindig teljesíti nrüszaknormáját. Ez akadályozza n brigád tervtéljesitését is.
A felajánlás megvalósítása érdekében
elhatározta Erdélyi
elvtárs,
hogy

A fe!a|ánlás után
megsokszorozott erővel kezdtek a munkához a
trnktoristák. Erdélyi elvtárs,
brigádvezetó
örömmel
tapasztalta,
hogy az egész brigád egy szívvellélekkel harcol az adott «zó megkialakítja
valósításáért. Mint jó
brigádvea kölcsönös segítségnyújtást
zetö azonban meglátta a hibákat
is, amelyek
akadályozták a
fel- és 6 ts még többet foglalkozik a
ajánlás maradéktalan
teljesítésé'. százszázalékon
alól teljesítőkkel.

Salát magának okoz kárt,
aki kukoricát vet az árpa helyett
Megyénk számog kézsége csúfosan elmaradt a tavaszi árpa vetés
seb A makói járásban Királyhegyes
és Kiszombor környékén, a csongrádi járásban Sövényházán
|(ipasztnlbntó az a jelenség, hogy nem
is akarják, ezi a lemarad,igt behoz,
ni. A községi párt szervezet és o
tanács gyenge fölvilágosító munkája nyoiuém nz n káros nézet
uralkodik, hogy érdemesebb kukoricát vetni nz árpn helyett s ezzel
pótolni a lemaradást.

Mi származik
abból, ha a
párt.
szervezetek
és a tanácsok nem tépnek fel et ellen a káros
nézet ellen? EliW.ör is az, hogy azok a
(jolgozó parasztok, akik kukoricát
akarnak vHnl nz Árpa hoiyoli, nenj
tudjéik teljesíteni
majd
minden
részében takirmíinybeadúsi köjelezettsög-iikei; másodszor pedig, amikorra beérik az új kukorica, cI fogy
n mostani -takarrnánykéwzlft, tehát
nem lesz a jószágoknak eleségük.
Ezekben a napokban „klfize'őbb"nek látszik árpa holyelj kukoricái
vemi — hiszen kukoricából r«nk
14—Ki kiló kell holdanként,
míg
árpából egy mázsa a vetőmagszükséglet. Most tehát 34—8(> kiló tákarmánynieg'aknritásj jelent
árpa
helycli
n Uukoricavetés, aminek
azonban káros következménye
ké.
sőbb mutatkozik meg. Az
árpalaJ
kormány
ugyanis
pótolhatatlan
a
•jószágok,
a fiatal süldők,
malacok
nevelésében.
A fiatal sü'dőknck példáuf legfontosabb
táplálékuk
az
árpa. Ebben a lakarmányféles'gben nagy a fehérje, a mész. a fosz-

P á l y á z a t
A Magyar Történelmi
Társulat
pályázatát hirdet. A pályázat oólja:
nemzeti multunk helyi vonatkozású
haladó
hagyományainak, el&ösorban munkásosztályunk kinlakulú A„ak. életviszonyainak, hősi. harca 1_
nak történelével kapcsolátos eddig
feltáratlhn tényeknek kutatását ég
meglsurcrte'ézét előmozdítani. Pályázni lehet: a) új anyagot feltáró,

ö n á l l ó kutatáson a l a p u l ó
tanulmán y o k k a l ; Ö) helyi h a l a d ó h a g y o m á nyokat nemzoli t ö r l é n e i ü n k
Ö3szrfüggéseibe á l l í t ó népszerű előadás,
rn a l k a l m a s feldolgozásokká'.

A LENIN utcán lévő
népművészed
bolt melletti népboltban tegnap délután elveszett oqv neylon táska fontos Iratokkal.
Kérem a megtalálót,
hoav nz i-Mlokat
a „Dólmaqyaror.
száq" kiadóhivatalában ad|a I*.
BLADÖ egy " z f p
bOr útitáska, eirv
rézágy, ló-zór matracokkal. Oroszlán
ulco
I. em. 0.
EGY lóállmpotban lévő mélv
u»rr
mekkocsi eladó.
Érdeklődni: délelőtt
Kossuth Lnjofl sgt. 75.
ELADÓ épületre, ablak. altó. Érdeklődni: U|szőregi Allomnanrt'.

EGY
Jókarbun
lévő kis
kombináltrzekrénv
eladó.
Szenthúromcág u.
52. sr.-tm.
SZERDÁN
elveszett egy
bekecs a
Köztisztasági telepifii « Jakab Lajos
és Szűcs utcán át a
Szent
István
térig. Becsülete., megta'áló adla le a
Jakab Lajos utcai trafikba.
SZOBA.' ktmytlib elfleíobás közőa beJáratú lakás sürgősen átadó, térítésért. Oroszlán U. 6.
EGY 2 1-t rftdló. férri
bnllo.ikabál.
48-as bakancs, egy csizmanad-ág elc !.•-, trocskorrltf
!S.

A pályázat határideje, 1953 szep_
terober 1 Pálya'tjak: a) I.: 3000
forint, II.-: 2000 forint, III.: 1000
—1000 forint; b) I.: 1000 forint,
II : 800 forint, III.: GOO—GOO fo-

1«.

B á r t k i r e k

A Szegedi
Testnevelőn- ée Sport-1 mozgásuk megjavul,
kielégítővé váegészségügyi
Intézet
keretében
a lik.
Méiey-uteai
általános
Iskola torna. 1| A kezolévek, illetve a Javító torna
termében
gyógyító
testnevelés
fo- sikerét elsősorban a szülők blzioeltlylk. Kormányzatunk az utóbbi évek-; hutják, akik időnként végignézik
a
ben széleskörű egészségügyi vizsgá- nevelő által végeztetelt
gyakorlatolatot vezetőn be é < biztc-ito'.ta, hogy i kat, hogy nz otthoni egyéni foglalaz. Iskolás gyermekek testi
fejlődé. I kozásokat eHcmfirIzhessék és
Hegltdénck hlbáll Idejében felismerjük és licwsék.
A szülők szerepe e
téren
gyógykezeléeüket biztosítsuk.
Igen fontos. Meg kell követelniük a.
javító tornában részesülő
gyerme.
A
'gyógyító t&ttnevelé'
részben kőiktől,
hogy az órákat
pontosan
csoporttorna, részben egyéni roglal- látogassák ós az
egyéni,
otthoni
koz.iis keretében történik, hogy
nz munkaként
kiadott tornagyakorlatoegészségileg fe izomzatában gyenge, kat elvégezzék.
fejletlen mellkast!,
kezdődő
vugv
Másfél év eredményei alapjön elm á r kifejlődött
hétgerlncferdülóees,
ho«y 40—45 gyermek,
továbbá valamilyen
bele»?ég vagy mondhatjuk.
akik
á'ta'Viben rérz.t
veeznek a Jaműtét utáni korlátozott vngy i-úűozul
a legjobb dolgozókat
tectneveléeben.
beidegzett mozgású gyermekeket
a vító. illetve gyógyító
demokráciánk szohaladó
orvostudomány
eredményei pártunk ée népi
segítségül hívj i
egészségvédelmi
polltikájiialapján gyógyító
kezeiéi ben része- cialista
fltsük. A gyakorlatokat úgy Állítot- nak köezönheiik. hogv rövidesen óimaga mellé, azok ellenőrizzék a tuk: ösezc. hogy aránylag rövid Idő 1 ból elfoglalhatják
helyüket u többi
egészsége.;, munkára,
sportra fölkétraktoristákat és adjanak
szakmai alatt, sokszor mér a gvógyiió test- szült
gyermektftrzolk között.
nevelés
elkezdőé'.
követő
háromsegítséget a
szakképzetlenebbek- négy hónap
mutva a
gyermekek
Józsn Pálné
izomzata erősödik, tartáeuk. Járásuk,
gyógyí estnevelő
nek.

A 'avaszí tcrvteljesttés rendszeres el'eoörzésével, a minőségi munkát
biztosítja
Erdélyi
elvtárs.
Nemcsak nappal, hanem éjié!
is
felkeresi n 'raktoristákn', hol Itt,
hol ott jelenik meg, érdeklődik a
munkáról, a tapasztatotokról. Mivel a gépek két műszakban
dolgoznak,
sokszor éjjel-nappal talpon van, bár belátta, hogy ez nem
helyes, mer' pihenésre is szüksége
vap. Ezért határozta el, hogy

Erdélyi
Mátyás
brigádvezető
minden erővel
harcol azért, hogy
brigádja, a Komszomol DlSZ-brigád, ne csak
versenytársát,
az
Ifjú Gárda-brigádot
győzze te a
május 17-i versenyben, hanem megszerezze az első helyet is a gépállomáson.
Ezzel is szavazzon
a
Komszomol-brigád a népfrontra.
T. J.
IDO J Á R Á S J E L E N T É S
Várható
Időlárás
csütörtök
estig:
Felhős Idő.
több.
felé.
főként nyugaton és délen eS3.
Mérsékelt
izél.
a
nappali
hőmérsékCSÜTÖRTÖK)
let k i s s é
csökken.
Vérható hőmérsékleti ériékek
az
ország területire. Csü't'rlökPn reqgel
keleten és
északon 0
plu'z
3,
másutt 4—7
délben nyugaton
12—
15, keleten 16-19 fok kőzött
1953
ÁPRILIS

16

f e l h í v á s

ÁPRILIS

pártÉrtesítjük n politikai
gazdaság, ezidtig a területükön folyó
ké.
'sít 1. és II. evtoivamánnk, a Pán- oktatásról a statisztikát nem
Ha szükség lesz rá, összehívja
a történet I és II. évfolyamának, va. sznették el, úgy uz< puniusao elküldték be oszbrigádot
tapasztalatátadásra, ahol iumint a Sztálin életrajz tanfolyam készítve azonnal
a •élvünkhöz.
a jó szakemberek
elmondják
jó propagandistáit, hogy részükre
Értesítjük a Bolsevik Párt Törtémunkamódszereiket A műszaki hi- :! most folyó témakörökhöz új anyag
net II., Politikai gazdaságtan I„ II.
bák megszüntetése érdekében ő Is jött.
hallgatói', hogy
1953.
jobban ellenőrzi a helyes gépápo- j Kérjük vegyék át a Pártoktatók óvíolynm
április 18-án, szoevbutcn dé'.után 2
lésl. Ha valami elrom'ik, nemcsak i Házában.
segít megjavítani a hibát, hanem
Értesítjük az
alapszerveze'eink órakor a Pártokla'ók Házában pótmegmagyarázza azt js. hogy mrivel li'kárait. hogy
„Nyilvántartás
a konferenciát tartunk. Kérjük, hogy
hiányzó
tehet megakadályozni a gép'örést, Pártokiatás
résztvevőiről"
clnrü | az cimiitt hét szombatján
a műszaki hibákat.
Brigádjának statisztikai flrlnp kitöltésének ha- elvtársak jelenjenek meg pontosan.
Városi Pártbizottság
tagjai nem gondozzák kellően
a tárideje 1953. április
l.vel lejárt.
agit. prop. osztály
gépeket. Ennek hátrányát,
kárát Azok a titkár elvtársak, akik még
is elmondja a traktoristáknak.
A
hanyagok
elé példaképijl állitta
azokat, akik
ügyelnek a
gépre,
S P O R 1
ügyelnek az üzemanyagra, az olyanokat. mint Komlósi
József vagy
Timkó György,
a brigád legkiváGyógyító test neveién
lóbb dolgozóit.

for és a keményítő tartatom, míg
a kukorica többségében keinényftő.
tartafcnú takarmány. Ha kellő mehynyiségű árpáj kap a nővendékjú.
szán, a matoe, rendes arányokban
fejlődik ki géarvezcte, megerősödik
n csontja ég a hizlalás rorán kövérebbé válik. Ezzel szemben a/, a
ina lac, amelyiket kiskorától kezdve
•
MOZI
csak kukoricávnl etetnek — nz esetSzabadság: E'ső hangverseny
(ápleges árpahiány miatt —
időolőtt rilis 22-ig).
e'zstrosodik; nem tud kellően meg.
Vörös Csillag:
Támadás
6.25 kor
hízni; amikorra egymázsás lesz, (április 22-ig).
Fáklya:
Indiában
(április
22-ig).
már alig voflflzolja mngáj.
Az előadások
háromnegyed 6 és
Az árpával tnkarmányozotf jószág a lietegsPgckkel szemben is el- 8 órakor kezdődnek.
A Vörös Otliag-mözlban a háromlenállóbb, mlg az egyoldalú kuko.
negyed hatórái előadáe elmarad.
ricaotctésnél mindig fellép a gyoSZÍNHÁZ
mor-és a bélhurut. H-a összehasonlójuk azt a sertést, amelyet növendék
Este 7 óra: Carmen. — Elaha LuJ
korában kizárólag kukoricával
ete- zii és Tolsztoj bérlet (9).
MUZEUM
tünk az árpával
tikarmányozoUnl
— unnál a hízásnál
50—(10 kiló
Szegedi Iparfellödés a céhektől s
súlykülönbség
mutatkozik, A kisko- szocialista
Iparig;
Fejlődéstörténeti
rában árpával etetett j ó s í i g elő- kiállítás, Móra Ferenc ernlékkldU'tán:
élövüága kiállítóé: hétfó leiször nő. erősödik és a hizlalásnál Fehértó
vétőiével mindennap 10 órától ce'e 6
a kukoricától egykönnyen kihízik órfttá.
inó«fé! két mázsásra.
Sertésenként
KÖNYVTÁR
az 30—00 telő hús. és
zsírmennyi-.
Somogyii Délelőtt
10-től este 7-ig
ség lfíOO—1(100 forintot jelent; eny. (Kunyvl<i)lcéön7it»i
délután 2-től eete
nyl pénztől esik t 'hát cl csak egy ser.' ü óráig)
télénél nz a dolgozó •paraszt, aki most
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
rövid tó tóan a jelenlegi hasznot néz. Ideié hétköznapokon: Olvasólerem dél.
re kukoricát vet az árpa helyett. Sa elöti 10-től esté t) ig: hétfőn 2-töl eet)-ig
Kölcsönzés 12-töi este »•!«,
ját érdekében gondoljon tehát min- te
hétfőn 2-töl esio O-la Vasárnap nvit.
den dolgozó paraszt ofra, hogy n va O-ifii t,1 óráig.
l"grövidebb időn belül teljesítse ár.
Gorkll (Horváth M- u. 3. MSZT ezékpavcjésicrvét. Ha j)i! antnyijng nem ház):
Hétköznapokon délelőtt 10-101
ig rendelkezik megfelelő mennyisé- D-i a: délután 0 tói 7 óráig Könvvköl
gű vctjninggnl, a piacon, vnf-ys.o- csönzés.
r.-tsztlársaitól rzerozzo be, mert gnZ.
MSZT HÍREK
dngon kamatozik az.

1

1(15.1.

Alsóváros I. MSZT rzervezet 17-én
este 7 órai kezdettel taK«yfl'é B t tart
irodalmi előadáísal
egybekötve.
a
Földműves: utca 7. szám alatti helytcégében.
MN CSZ

HÍREK

Ma délután 5 órakor nz
MNDSZ
városi 11 tkftrzágon film vetítéssel egybekötött orvosi előadás lesz „Gyermekeink a
mi
jövőnk"
clmincl,
melyre a titkárság kéri az aa-zonytan»Bk minél nagyobb számban való
megjelentét.
A Szenürel Júlia ée
Kossuth Zsuzsanna cvoport tagjai nőnap helyett
ezen az előadáson vesznek reszt.
OÉLMAGVARORSZAG

politikát napilap
Felelős azerkesztő ás kiadó;
ZOMBORI JÁNOS
Szerkesztis szerkesztAbtzOttaflg
Rzei kesztöseic Szeged Lenin u. 11
Telefon: 35—35 és) 40-00
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin u i .
Telefon.- 31-lfl éa 35—nn

A VTSB F E L H I V A S A
A VTSB felhívja azokat, « sportköröket, amelyek az MHIi-ai kapcsolatos
nyomiatvényokat
még nem
vették át, JöJ lenek be érte a VTSUbc.
Csütörtökön délelőtt fél l l . r o hii"
detett. Instruktor bizottsági érlekez.
letet pénteken
délelőtt fél
11-kor
tartják meg az VTSB-ben.
R B P L A B P A HÍREK
A Röplabda Tárcádrjmi
Szövetség
felhívja a sportkörök röfitobda szakcnztályvezetülnek é« a
csapatok lntéz.őinek figyelmet,
hogy
április
1 fiain. ma c«te 7 órakor a VTSB-ben
jelenjenek meg n vái-oci
röplabda
bajnokság megindulásával
kapcrokito; megbeczélésre és a sorsolás megejt ősére.
Azok a sportkörök
vagy szakosztályok, melyek még nem
adták be
nevezésüket, ma estig Juttassák el a
VT,S B-be.
A Röplabda Társadalmi
Szövetség
hivatalos órái a tavaszi hónapokban
kedden ozte 7 órától B-ig
Igazolási
Ügyelt,
csütörtökön e-te
7 órától
fél 8-lg intézői érlekcz'et és mérkőzés bolelentée, csütörtökön este fék
C úrátől 8-ig Játékvezető küldés.
Moto-oj eíillágtúr* Sztálinvarosba
Vasárnap motoros celllagtúrát rendeznek az ország Otwzto szabadság.

harcos motoroe
versenyzői
részére
KztAUnvárosba. A szegedi rnotorozok
vasárnap hajnalban
3
órakor
indulnak nz MSZHSZ székház elől.
A
versenyt a Magyar
Szabadságharcoa
j Szöveiaég orczágos
központja,
rendpzi. A szegediek részére a táv 335
kilométer.
A

szegedi

NB csapatok
mérkőzései

vasárnapi

A Szegedi Lokomotív a Kiskunfélegyházi Vasassal Játszik a Lokomotív pályán vasárnap délután 4 órai
kezdettel. A Szegedi Honvéd Csepelen küzd » Cs. Vasas ellen a bajnoki pontokért, a
Szegedi
Petőfi
Szolnokon mérkőzik u Szolnoki Lokomottvval.
Az

SZ. vasas vezetőségválasztó
taggyűlése

A Szegedi Vasas
Sportkör pénteken délután G órai kezdettel vezetőségválasztó
taggyűlést tort a DAV.
1
Sztálin körút 79. szám alatti k u k ú r .
helyiségében.
Szegedi

birkózó

válogatott

Pécsett

Szeged varOH birkózó
válogatott i;i
vasárnap Pécsett küzd
Szeged—Pécs
városok közóttl válogatott, azübadfogású birkózó mérkőzéeen.

A RÁDIÓ MAI

MŰSORA

Petőfi rádió
0 Operettmuzsiku, 6.45
Torna*
7
Népdalkórusok, 7.35 Operettzcno.
8
5 Falurádió, 5.3C' Hírek, 6.45 Reg.' óra 40 Reggeli
hangverconv. 9.20
geli zene, 6.45 Lapszemle, 7 Hang- Gyormekradló, 9.40 borús,
10 Hílemezek, 7.45 Miről Írnak az üzemi rek,
10.10
Hangszerszólúk,
10.45
lapok? 8.05 Népi együttes, H.3o Vi- ! Enek, 15 Itttörő
mikrofón,
15.20
dám hangczerezólók. 12 Hírek, 12.10 Szív küldi, 15.4C' Euek, 16
Orozz
Könnyű zene.
12.30
Svieanylknv- nyitány. 16.10 Rddióegyüttes, 10.45
együttes, 13 Népi zene. 18.30 Szlm- j Regényrészlet, 17 Zenei újság, 17.30
fútilkus zene, 14.15
Gycrmekúteág, Előadó*, 17.40
Falurádió.' 10 Hang.
,.„„„.
14.50 Ének, 15.0(3
Operettrészlotek, lemez, 18.10 Az ötéves terv nyomán.
15.30 F.lbeazélée, lfl.lo Hangverseny, 18.45 Szovjet napok — szovjet em10.30 Előadás. 10.45 Szovtet éa ma- ' berek, 10
Dalok a békéről.
10.30
gyar népi együttesek. 17 Válasz kül- Tánczene, 19.45 .Sportnogycdórá.
politikai kérdéoekre, 17.15
Iflúeáü
hangja.
17.35
Jutalommflsor,
10
Néphadsereg híradója,
19
Hangos
újcág. 2C' ltlrek, 20.10
Operarószlelek, 21.10 Tánczene, 22 Hírek.
22
óra 25 Esti muzsika. 23
Hanglemezek.
Április. 16, csütörtök
Kossuth rádió

EGY darab 140 kg.oe hízott sertés j
eladó. Rigó u. 18. Szeded.
SEZLON. csercsznyeta
a ztal, hozzá. I
való trtmlasczékkel, fehérnemű szekrény eladók. Bolyai János u. 15.
TARIFŐR, Jelenleg la állásban 'évö,
szállítmányozási és fuvarozási szak- ,
tudással, nagy gyakorlottul Szegeden ,
állást Vállalna. Bejelentés:
postafiók I
116.

Elméleti színvonalunk emelését
segíti elő az

anyag4BATSZ0LGÁLTATAS
ÜDULJONI

PIHENJEN!

SZÓRAKOZZON!

I

Budapest l e g s z e b b szállodáiban
MARGITSZIGETI

NAGYSZÁLLÓ

i'OS CSILLAG
SZÁLLODA
(Sz-óchenyl-hegy)

Penzió- és menú-rendszer i

Zene, tánc! j

Csoncrádmedyel
Nvomdntparl
Vállalat- Szeged
vezelő. V'neze Gvórgv

F«'p!ö.e

t

