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HT 'A „Pravda." nutjus 24-i száma I Churchill
beszédében
vannak megadják a kellő alapot a fegyver. tük megkötött új megegyezések a szándékozunk lemondani — hangsú.
I „A jelenlegi nemzetközi
helyzet- olyan állítások, amelyek az an. szünet megkötése útjában álló utói- népek békéjének és biztonságának lyozta a miniszterelnök — azon köról" címmel egészoldalas szerkesz-| gol nép béketörekvéseit iükrözik és só kérdés gyakorlati megoldásához, megszilárdítását. Az utóbbi évek telezettségeink teljesítéséről, amemA
töségi
*"
~ cikket közöl.
" Alábbiakban
'•"•'•'-'•t— azt bizonyítják, hogy Nngy-Brilan-, következésképpen. a koreai háború tapasztalatai azonban arról tanús- lyeket Nyugat-Németországgal kap.
miri í sa.or-olmnl'ű reálisan érié-i
A-\A
— —
, — • AcAt.. —
' közöljük a szerkesztőségi
cikk ma
nia miniszterelnöke
megszüntetéséhez.
magunkra."
kodnak, hogy a vitás és megoldat. csolatéan vállaltunk
keli a jelenlegi nemze|közi helyzet
teljes
szövegét:
Churchill a koreai.kínai fél javas a- la n kérdések rendezését az a poli- Nem következik-e ezekből a kijeAz utóbbi hónapokban
minden néhány lényeges mozzanatát. Eze- tának türelmes és együttérző meg- tika akadályozza, amelynek kereté- lentésekből, hogy a nagyhatalmak
országban nagy érdeklődés nyilvá- ket a- megállapításokai helyesléssel vizsgálása mellett foglalt állást. Kije. ben a nyugati hatalmak egyolda. között az egységes, békeszerető,
nul meg azok iránt a lépések iránt, fogadták a béke megőrzésében ér- entette: „Nem ismerek most olyan lúan elvetik a megkötött megegye- demokratikus Németország meyte.
társadalmi
körök.
amelyeket a vitás nemzetközi
kér. dekolt széles
okokat, amelyek arra a feltevésre zéseket. Nem vonható kétségbe, remtése érdekében kö'-ött egyezmédések rendezése érdekében fogana- Ugyanakkor e megállapítások ellen késztetnek, hogy ezek nem szolgál- hogy az egész jelenlegi nemzetközi nyek szollemét és szövegét áldozatul
—
különösen
az
Egyesült
Államoktosítanak. A jelenlegi körülmények
ban — kirohanásokat intéznek azok hatnak megegyezés alapjául." Chur- helyzet merőben más képet mu- vetik oda más olyan egyezmények
között ez természetes.
a körök, amelyeknek különös ér- chillnek ez a kijelentése, valamint tatna, megszűnnék jelenlegi kiéle. szellemének és szövegének, amelyeSenki sem tagadhatja, hogy szé- deke fűződik a nemzetközi viszo- több képviselő a'sóházi nyilatkoza- ződötts'ége és feszültsége, ha meg- ket elkülönülve kötöttek és amelyek
les nemzetközi körökben erősödne!; nyok jelenlegi feszültségének fenn- tai, amelyben élesen bírálták az valósították volna a nagyhatalmak szentesítik Németország széttagolt,
a nemzetközi viszonyokban tapasz- tartásához.
„ENSZ-parancsnokságnak''
a pan- között a legfontosabb
nemzetközi ságát, Nyugat-Németország újrafeL
talható feszültség
megszüntetését
fegyverzését, Németország e részé,
mindzsoni
tárgyalásokat
fékező
kérdésekben
kötött
megállapodásoFigyelmet érdemel Churchill köcélzó törekvések. A vitás kérdések vejkező kijelentése: „Nem hiszem, képviselőit, azt tükrözték, hogy az kat.
nek átalakítását a militarizmus és
megoldása útján tett minden lépés hogy megoldhatatlan lenne Orosz- angol társadalom minden rétegében
Ezzel kapcsolatban nem lehet eI- a támadó revansszellem tűzfészcsökkentené a háborús veszélyt, elő- ország biztonsága és Nyugat-Euró- fokozódik az elégedetlenség a koreai
menni
amellett, hogy Churchill b'- kévé?
segítené a
népekre
nyomorúsá- pa szabadsága és biztonsága összekérdés rendezésének elhúzódása mi- zonyos okoknál fogva célszerűnek
Figyelmen kívül hagyjuk Churgot hozó fegyverkezési hajsza be- egyeztetésének
rendkívül komoly
koreai városok tartotta megemlíteni a hírhedt 1925 chillnek azit a teljesen helytelen álszüntetését, megkönnyítené sokmil- problémája". E z a kijelentés szüle att. Phenjan és más
4
lió ember helyzetét. És viszont, a ségképpen cgyüth'í'ző visszhangot és falvak, valamin - Antung és né- évi locarnói szerződést, amely — lítását, hogy a német probléma kifolytatódó szavai szerint — azon az „egyszerű éleződésének oka a szovjet politika.
nemzetközi helyzetben
mutatkozó váltott ki azoknál az embereknél, hány más kínai város
feszültség fenntartása a háborús akik valóban a mfcgérlelődölt) nem- vadállati bombázása éppen úgy, tételen" alapult, hogy ha Németor- A Németországban előállolt helyzet
előkészületek
további
fokozását zetközi problémák rendezésére tö- mint Harrison amerikai tábornok- szág megtámadja Franciaországot, valóságos okát ismételten i s megvL
tárgyalások akkor Anglia a franciák
oldatán lágítetták a Szovjetunió tekintélyes
jelenti, a katonai kiadások további rekszenek, akik gyűlölik a népek- nak a panmindzsoni
növekedését, az adók további emel- nek — különösen a jelenlegi körül- megszakítására irányuló állásfogla- lesz, ha pedig Franciaország tá- képviselői és nincs értelme itt el is.
lása, jogos felháborodást és tilta- madja meg Németországot, akkor mételni őket. Nem foglalkozunk Churkedését, amelyek súlya mindenek- mények között —
felmérhetetlen
előtt a néptömegek vállára neheze- nyomorúságot
Angliában, Anglia a németek
oldalán
lesz. chillnek azokkal az elég erős szavat
okozó
háborút. kozást vált ki mind
dik.
Churchill említett kijelentése orszá- mind más országokban- Nehru in- Churchill nem tett említést ezzel val, amelyeket a keletnémelországi
diai miniszterelnök az indiai parla- kapcsolatban arról, hogy annakide. helyzet negatív jellemzésére váloga.
Ilyen körülmények között bár- gunkban magára vonta a figyelmet
mentben nemrég tett nyilatkozatá- jén a locarnói rendszer adott sza- tolt össze Mi, természetesen, nemmint
kellő
időben
tett
lépés
a
jemely ország kormányának nemzet,
ban rámutatott arra, hogy Harrison bad kezet a támadószellemű német csak hogy nem kevésbbé lecsepülő,
közi téren megtett minden
újabb lenlegi nemzetközi helyzetben.
imperializmusnak. Nyugaton ugyan hanem még jóval igazabb szavakat
lépését figyelmesen
tanulmányozAmikor a miniszterelnök a Szov-! álláspontja nyilvánvalóan
ellent, korlátozta Németország cselekvési Í9 találhatnánk a nyugatnémetér.
zák nemcsak kormánykörökben, ham o n d anna
jelunió és a nyugateurópai orszák a ha-arozatnak is, ame. szabadságát. Keleten azonban cse- szági helyzet jellemzésére, de most
nem a legszelesebb körökben is.
gok „biztonsága
összeegyeztetésé, lyet a mult év végén hoztak az
ENSZ-ben
a koreai hadifoglyok kér- lekvési szabadságot adott neki, a nem az a dolog lényege, hogy kölKöztudomású, milyen figyelemmel nek" lehetőségéről nyilatkozott, terés rokonszenvvel fogadiák a szov- mészetesen saját országának érde- désében. Nehru egyenesen kijelen, Szovjetunió felé irányította a német csönösen szidalmazzuk egymást.
jet kormány vezetőinek nemrég tett keit lartotta szem előtt. Ugyanak- tette, hogy a koreai-kínai fél ja- agressziót. Mint ismeretes, a locar. I Mindenki előtt világosnak keU
nyilatkoza|ait arról, hogy a Szov- kor nem kétséges, hogy az a poli- vaslatainak „a tárgyalásoknak — és nói politika volt egyike azoknak a lennie, hogy Németország széttatényezők, goltsága a háborús veszély tűzfészjetunió kész az érdekelt országok tika, amely Anglia nemzeti érdekei- reméljük, a probléma megoldásá- nem csekély fontosságú
kölcsönös megegyezése alapján meg. nek, másfelől a béke fenntartása és nak — alapjául kell szolgálniok". A nek, amelyek előkészítették a má. kének feltámasztását jelenti Európa
szívében, A német nép nem nyugoldani a vitás vagy megoldatlan a nemzetközi együttműködés meg- panmindzsoni tárgyalások ennek el- sodik világháborút.
szik bele, hogy elveszítse egységét,
nemzetközi kérdéseket. Ezek a nyi- szilárdítása érdekeinek összehango- lenére — Harrison álláspontja köA történelem tapasztalatai
azt
latkozatok megszilárdították a né- lására irányul, a Szovjetunió és a vetkeztében — újból lefékeződtek. mutatják, hogy amíg Németország- melyet majd egy évszázaddal ezelőtt
pekben azt a hitet, hogy lehetséges löbbi békeszerető nép mepér lésével
vívott ki nagy erőfeszítések és álEbben a helyzetben teljesen ért. ban cselekvési szabadságot adnak a dozatok árán. Németországot illea megérlelődött nemzetközi problé- és támogatásával találkozik.
militarista, revansvágyó elemeknek,
hető
a
panmindzsoni
tárgyalások
mák rendezése, a népek ugyanis
Churchillnek az a megállapítása,
olyan tően ezért a legfőbb feladat az, hogy
tudják, hogy a szovjet kormány amelyet a Szovjetunió biztonsága és menete miatt tapaszlalható határo- amíg nem foganatosítanak
megszüntessük a n émet állam jelenhathatós
intézkedéseket,
amelyek
nyilatkozatai soha nem térnek el Nyugat-Európa biztonsága össze- zott elégedetlenség, amelyet Attlee,
leg
fennálló
széttagoltságát, s
biztosítják
Németország
békeszerető
a labouristák ismert vezére juttatott
valóságos szándékaitól.
egyeztetéséről tett, annál nagyobb
atápon való fejlődését, a német mi- olyan békeszerződést készítsünk elő
kifejezésre
az
alsóházban.
Az is köztudomású, hogy a béke jelentőségű, mivel a brit miniszterlitarizmus elég gyorsan feltámad és és kössünk meg Németországgal,
Churchill beszédében különleges semmiféle formaszerinli garanciák amely a
megőrzésében érdekelt emberek bé. elnök e kérdés felvetésével nemnagyhatalmak
potsdami
keszerefő megnyilvánulásként
fo- csak a Nagy-Britannia és a Szov- helyet foglalt el a német probléma,' és kötelezettségek sem nyújthatnak megegyezése alapelveinek megfele.
gadták Eisenhower elnöknek ápri- jetunió közötti viszonyt érinti, ha- amelyet méltán nevezett „Európa bizonyosságot a német állam szom- lően biztosítja az egységes, demo.
lis 16-i nyilatkozatában
elmondott nem a béke fenntartásának és meg- domináló problémájának". De, ha szédainak biztonságuk felől, afelől, kratikus, békeszerető Németország
egész
problémá- ez valóban így van, ebből az követ- hogy nem fogja őket ismét német megteremtését. E téren a német
azon szavait, hogy a vitás kérdé- szilárdításának
sek közül, „legyenek azok nagyok ját tá.
kezik, hogy Churchillnek a német agresszió fenyegetni. Meg keti je- agressziótól nem egyszer szenve.
vagy kicsinyek, egyetlenegy
sem
A jelenlegi nemzetközi helyzetet problémával kapcsolatos és beszé- gyezni, hogy a Locarnóra
utaló delt országok fő gondja a német
megoldhatatlan, ha megvan az óhaj a rendezendő problémák nagyfokú dében kifejtett felfogása különös je- terv maga Nagy-Britannia biztonsá- militarizmus feltámadásának megminden más ország jogának tiszte- bonyolultsága jellemzi és ez arra lentőségre tesz szert Churchillnek e gának
érdekei
szempontjából is akadályozása kell hogy legyen. Eze r
letbenlartására" és hogy „az Egye- kötelez, hogy kellő megértéssel vi- kérdésre vonatkozó felfogása azon™
i l
nem is zel együt} minden feltételt biztosísült Államok hajlandók igazságos seltessünk azok iránf, nki k úgy véKe, ^semmiképpen
ban
m i w n ^ sem tekinthető
t0v;„tv„,ra Sz tarthatatlannak
latszik,
tani keU a német népnek. Németor.
részt vállalni magukra"
a vilás lik, hogy az összes vitás és megemlített „domináló" nemzetközi pro- szólva más európai államok és min- szág békeiparának fejlesztéséhez,
nemzetközi kérdések megoldásában, i oldatlan problémák egyszerre való
denekelőtt
Németország
szomszédai
jóllehet Eisenhowernek ugyanebben megvitatását és megoldását célzó bléma rendezésére irányuló tényle- — Franciaország, Belgium,
Hol- ahhoz, hogy termelésittechnikai szín.
résztvehesa nyilatkozatában vollak más olyan kísérletre kudarc várna. Az előre, ges törekvés kifejezésének.
landia, Lengyelország, Csehszlová- vonalának megfelelően
Mindenekelőtt figyelemre m'éltó az kia és mások — biztonsága biztosí- sen a világ gazdasági életében,
mozzanatok is, amelyek semmissé haladás olyan égető kérdéeek ren(ették e szavak pozitív jelentőségét. dezése terén, amilyen a koreai há. a tény, hogy Churchill nem is tar- tásának érdekeiről, mivel a Locarno- hogy tovább fejlődjék gazdag nem.
Most meg kell állapítani
hogy ború kérdése vagy Németország totta szükségesnek megemlíteni a tervhez való visszatérésre irányuló zeti kultúrája.
Eisenhower május 20.1 újabb nyi- kérdése, előmozdíthatná a jelenlegi jaltai nyilatkozatot és a potsdami pisérletek tág teret nyitnának inga.
A z ú j békeszerződésnek ebben a
lalkozalában
nyoma sem maradt nemzetközi helyzet feszültségének határozatokat, amelyek kidolgozá- dozö és átmeneti n emzetközi kom- vonatkozásban ki kell küszöbölnie a
ennek a békeszerető megnyilvánu- megszüntetését,
sában
ő
maga
is
résztvett
é
ames
előkészíthetné
a
binációkra és egyes országok cso- versaillesi rendszer hibáit, amely
lásnak, nem is szólva a tettekkel talajt más problémák megoldására lyek megformulázták a német kér- portosulására más országok ellen, e nagy nemzet leigázására irányult
való alátámasztásról. Teljesen ért- is. Nyilván a nemzetközi problé. dés tényleges rendezésének legfon- ami kikerülhetetlenül nem a nemzet- Senki előtt sem titok, hogy a verhető, hogy Churrhillnek,
Nagy. mák rendezésének ilyen módjára tosabb elveit az egységes Németor- közi viszonyok enyhülését, hanem
saillesi rendszer kidolgozóit sokkal
Britannia miniszterelnökének nem- gondolt Churchill is, amikor kije- szág, mint
békeszerető,
demo- kiéleződését vonná maga után.
inkább foglalkoztatta a világpiaci
régiben tartolt
alsóházi beszéde, lentélte: „Hiba volna azt gondolni, kratikus állam
megteremtésének
amelyben a nemzetközi élet számos hogy semmit sem lehet rendezni alapján.
Nos, ós hogyan lehetne megvaió- versenytársként szereplő Németorgazdasági
újjászületésének
égető kérdését érintetté, valamint Szovjet-Oroszországgal, ha — vagy
sílani Locarno eszméit a mai Né- szág
a beszéddel kapcsolatos v i j a nem- amíg — nem kerül rendezésre minA fentemlített nemzetközi okmá- metországot illetően?
Churchill, megakadályozása, semmint Németcsak Angliában vonta magára a den. Két vagy három nehézséget nyok történelmi jelentősége az, felvetve Locarno gondolatát, egyet- ország újrafelfegyverzésének tényfigyelmet, hanem messze annak ha- jelentő mozzanat rendezése
ered- hogy bennük kifejezésre jut a nyu- len szóval sem fett említést Német- leges lehetetlenné tétele.
Churchill azzal, hogy megkerült
tárain túl is.
mény volna minden békeszerető oi~ gati hatalmak és a Szovjetunió kö- ország egységének helyreállításáról,
olyan rendkívül fontos kérdéseket,
zött
a
német
kérdésben
a
háború
ami
pedig
döntő
jelentőségű
nemszág
számára."
Az
egyik
legfontoA brit miniszterelnök sok tekintetben támogatta az Egyesült Álla- sabb nemzetközi kérdés, amelynek idején elért és közvetlenül a háború csak Németországra nézve, hanem mint Németország egyesítése és a
mok kormányának álláspontjai. Be- békés rendezéséhez minden ország befejezése után megerősített politi- Európa és az egész világ biztonsá- német békeszerződés megkötése, az.
zal, hogy hangsúlyozta az angol
szédében azonban az is visszatük- népeinek érdeke fűződik, a koreai kai összehangoltság és konkrét szer- gának biztosítására nézve is.
kormány hűségét a Nyugat-Német,
ződéses megegyezés. Ebben az érteröződött, hogy eltérés van néhány kérdés.
A bonni és párizsi
szerződések
elsőrendű
fontosságú
kérdésben
Köztudomású, hogy a Kínai Nép- lemben az említett megegyezések, megkötésével kapcsolatos, most fo- országgal szemben vállatt legutóbbi
külön-kötelezettségei iránt, megza.
Nagy.Br;ténnia és az Egyesült Ál- köztársaság és a Koreai Népi De- amelyek előírják Németország, mint lyó
különintézkedésekre
célozva
lamok állásfoglalása között.
mokratikus Köz|ár,saság diplomá- békeszerető é s demokratikus állam Churchill az angol kormánypolitikát várta azokat is, akik beszédében a
amelyet a egyesítésének elősegítését, a leg- Németország széttagoltságának le- mai világ nézeteltéréseinek rendé,
Churchill beszédének jelentős ré- ciai kezdeményezése,
szében Nagy-Eritannia és a Szov- Szovjetunió támogatott, reális le- fontosabb eredmények „Oroszország rögzítésére orientálja Sőt, m i több, zésére irányuló tényleges törekvést
jetunió viszonyával foglalkozott. A letőségeket nyitott meg a koreai biztonsága és Nyugat-Európa sza- Churchill beszédéből az következik, szerettek volna látni.
Szovjetunió
közvéleménye az e fegyverszünet megkötése és a ko- badsága ég biztonsága összeegyezte- hogy nemcsak befejezett ténynek
Figyelmet érdemel nz a
tény,
tésének" ügyében.
tárgyról mondottakból nem fogad- reai háború beszüntetése előtt.
tekinti Németország széttagoltsá- hogy Churchill egyáltalán nem tett
t
*
hat el mindent bírálat és koA Koreában létrejött megegyezés
Most i s feltétlenül érdekelni fog gát, hanem olyan jelenségnek is, említést annak az angol-szovjet kölmoly ellenvetések nélkül. Most azon- alapján máris meglörtént a beteg
bennünket,
mennyire fognak meg- amelybe bele lehet és bele kell nyu- csönös segélynyújtási szerződésnek
ban mindenekelőtt nem arra fontos és sebesült hadifoglyok kicserélése.
létezéséről, amelyet 1942-ben Lon.
felelni
Nagy-Britanniának
a nem- godni.
rámutatni, amiben eltérünk Nagy- Április 26-án PanmindzSonban újra
donban
kötöttek egy újabb német
zetközi
viszonyok
területén
mi.
őfelsége kormányának politikája
a
Britannia miniszterelnökétől. Fon- megkezdődtek a tárgyalások az öszagresszió megakadályozása céljából.
tosabb kidomborítani azokat a moz- szes hadifoglyok hazai|elepítéséről. niszterelnök beszéde után foganato- nz — jelentette ki Churchill —,
zanatokat, amelyek előmozdíthatják A kínai-koreai fél javaslatai és kü- sítandó lépései azon megegyezések hogy a legbecsületesebben ragasz, Ezt a szerződést egyébként mind a
vitás nemzetközi kérdések rendezé- lönösen május 7ri legutóbbi javas- alapelveinek, amelyek alatt ott áll- kodjunk
Nyugat-Németországgal Szovjetunió, mind Anglia bizton,
sé) a népek békéje és biztonsága lala — amin! ez minden elfogulat- nak a nagyhatalmak aláírásai és fennálló egyezményeink szelleméhez sága megerősítés* érdekében kötőtérdekében.
lan ember előtt nyilvánvaló
— mennyire mozdíthatják elő a közöt- é s szövegéhez-" „Semmiképpen sem
S" (Folytatás a második oldalon.J
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(Folytatás a z első oldalról) tás a kölcsönös megértésre „Nyu- szemben, mindemelett érdeklődésgat" és „Kelet" között, annél több sel fogadta beszédének néhány
lók és teljes összhangban áll fi né. lehetőség lesz a felesleges bonyokonstruktív mozzanatát. A jövő
mot-terdéssel foglalkozó
legfőbb dalmak és vérontások elkerülé- megmutatja, mennyire fejezik ki
nemzetközt okmányokkal, többek sére,
ezek a mozzanatok a Churchill veközöt; a potsdami magállapodással.
zetése alatt álló angol kormány
Hétfőn délelőtt a Magyar Tudó- feladatok állanak. Sztálinnak „A
Meg
kell
jegyezni,
hogy
ChurChurchill érintette beszédében az
tényleges szándékalt.
mányos Akadémia ünnepi dinbe öl- szocializmus közgazdasági probléchill
a
burzsoá
államok
néhány
osztrák-kérdést, rámutatva, hogy az
mái a Szovjetunióban" című zseBe kell ismerni, hogy mér van- tözött nagytermében megkezdődött
osztrák államszerződés megkötése más vezetőjétől eltérően nem szoniális műve óriási jelentőségű a tuaz
akadémia
1953.
évi
nagygyűlése.
szintén előmozdítaná a
jelenlegi rítkozott általános kijelentésekre nak olyan tünetek, amelyek szükAz Akadémia együtteg ülést tar. domány minden ágának további
nemzetközi holyzet feszültségének a nemzetközi viszonyokban fenn- ségképpen az óvatosság érézését
példaképe a
tett,
amelyen megjelent Erdey. fejlődése számára,
megszüntetését. Ezzel kapcsolatban álló nézeteltérések békés rendezé- ébresztik fel e vonatkozásban a
gyakorlat
Gruz Tibor felsőoktatási miniszter. forradalmi elmélet éa
sének
kívánatosságáról.
Konstrukszovjet
emberekben
és
a
béke
alá kell búzni,' hogy az osztrák álRéSztvett az ülésen J. D. Kiszeljov, egységének. Sztálin műve megta.
lamszerződés kérdésében a döntés tív javaslatokat terjesztett elő a ügyét védelmező nemzetközi kötudósait arra,
a Szovjetunió magyarországi nagy- nítja országaink
elhúzódásáért közvetlen felelősség nemeztközi helyzet megérlelődött rökben. A három hatalom — az
követe, Hua n Cen, a Klnui Nép- hogy feltárják,
tanulmányozzák,
Egyesült
Államok,
Anglia
és
Frankérdései
megvizsgálásának
módterheli az Egyesült Államok, Nagyciaország — kormányfőinek terve- köztársaság budapesti nagykövete, helyesen értelmezzék é s magukévá
Britannia és Franciaország kormá- szereire.
tudomány
törvényeit,
Churchill
kijelentette,
hogy zett találkozójáról van szó, amely valamint a népi demokratikus orszá. tegyék a
nyait, amelyek nemcsak komoly i n .
állítólag a közös irányvonal, vagy gok budapesti követei és a hazánkba hogy felhasználhassak azokat társa,
• gadozást mutattak, hanem egyene- „hosszas halogatás nélkül össze
az összeegyeztetett állásfoglalás ki- érkezett külföldi tudósokdalműk javára.
sen el is fordultak a négy hatalom kell ülnie a legmagasabb színvo- dolgozását célozza a nagyhatalmak
Lehet-e magasabb kitüntetés tuAz Akadémia nagygyűlését Rusznalú
értekezletnek
a
vezető
hatalközött korábban összehangolt állásmak között" és hogy „ezen az ér- esetleges tárgyalásai esetére. Ha nyák István Kossuth-díjaa, a Ma- dóst gzámára, mint annak tudata,
foglalástól.
tekezleten lehetőleg minél kisebb ez így van, ez azt jelenti, hogy a gyar Tudományos Akadémia elnöke h o g y munkájával népe javát szolA dolog odáig fajult, hogy a há. számú hatalomnak és személynek nyugati hatalmak továbbra is foly- nyitotta meg. Köszöntette a meg- gálja?
.
Wra nyugati hatalom elutasította az kell résztvennie. Ennek a találko- tatni szándékoznak egymásközotti jelenteket, majd elmondotta, hogy
Az önök legfontosabb feladata
elszigetelt
tárgyalásaikat
a
Szovosztrák államszerződésnek azt a zónak bizonyos mértékben nemhiaz akadémia elnöksége úgy határo- az — folytatta A2 ^ P a l l a d i n —,
szövegét, amelyben hosszas tárgya- vatalosnak és még nagyobb mér- jetunió rovására.
zott hogy tanácskozásaink köz. hogy munkájukat, munkatervüket,
lások után majdnem teljesen meg- tékben titkosnak és zártnak kell
nagy
Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy pontjába korunk legnagyobb állam- összekapcsolják azokkal á
egyezett a négy hatolom. A szerző- lennie".
Churchill valójában már visszalé- férfin és tudósa, felszabadítónk, a feladatokkal, amelyek néptlK előtt
dés összehangolt szövegével szemAmint látható, Churchill nem pett a „legmagasabb színvonalú felejthet<:tten nagy Sztálin utolsó állanak, amelyeket a Magyar Dolbeállították a Szovjetunió résevétele
követi néhány más államférfi pél- értekezlet" összehívásáréi szóló ja- zseniális művének megtárgyalását gozók Pártja jelölt ki.
nélkül kidolgozott saját, úgyneve- dáját, nem kapcsolja össze az ér- vaslatának, ha nem is a szövegé- állítja.
Nem szabad megfeledkezni ar- j
zett „rövidített szerződést", amely tekezlet összehívásáról szóló ja- től, a szellemétől azonban mindenről, hogy semmiféle tudomány j
A magyar tudomány előtt még
durván sárba tiporja a Szovjetunió vaslatát blzonyoa előzetes kötele- esetre, mivel ilyen értekezletre,
nem fejlődhetik a vélemények
soha nem állottak olyan hatalharca nélkiil.
jogait, valamint ne osairék nérp de. zettségekkel egyik vagy másik fél amennyiben a Szovjetunió részvémas feladatok, de még soha nem
Ma saját munkánk tapasztalatémokratikus jogait
teléről is szó van, csakis abban az
voltak meg a magyar tudomászámára.
ból tudjuk, milyen óriási jelentőesetben kerülhetne sor, ha a felek
Mindez megmutatja, kilől függ
nyos kutatásnak olyan lehetősége van az alkotó baráti bírálatA nemzetkőzi viszonyok terén mindenféle előzetesen lerögzített köaz osztrák államszerződés megköté.
ségei sem, mint ma.
fcének útjában álló akadályok kikü- hosszú éveken át szerzett gazdag vetelések nélkül jönnek az érte- Legyünk méltóak e megtisztelő nak és az önbírálatnak.
A tudományos akadémiák előtt
tapasztalatok nyilvánvalóan meg- kezletre. A három hatalom vezetői feladatokhoz
szöbölésének lehetősége.
s ahhoz a bizalomhoz
óvják Churchillt attól az elemi tervezett
találkozójának viszont ég állandó támogatáshoz, amely t még egy nagy feladat áll: a tudoAz alsóházi vita során több kép- tévedéstől, hogy békés viszonyok
mányos káderképzés. Merészen be
nyilvánvalóan az a célja, hogy a dolgozó nép'61. külö ü r ' n
viselő felhívta a figyelmet arra, között az egyik fél diktálhatja a
kell kapcsolni a munkába a fiatailyen követeléseket dolgozzon ki a vezetőjétől, a Magyar
Dolgozók
hogy a brit miniszterelnök egész másik félnek — méghozzá olyan
Szovjetunió elé való terjesztés cél- Pártjától és szcméiy s:: in- i—>u . lokat és közel kell hozni hozzájuk
beszámolójában nem tett említést félnek, mint a Szovjet Szocialista
a tudományt.
jából. Ugyanakkor a tervezett elő- Mátyás elvtárstól kapunk.
Kínáról. Ezeknek a megjegyzések- Köztársaságok Szövetsége — a viA tudomány sikerének forrása a
zetes háromhatalmi értekezlet folynek volt alapja.
,
Rusznyák István megnyitó be. fiatal és az idős tudományos muntás nemzetközi kérdésekben létre- tatását jelenti annak a régi, semAz a tény, hogy a kfnal nép a hozandó megegyezés előzetes fel- mivel sem indokolt irányvonalnak, széde után a nagygyűlés résztve- kások szoros kapcsolatában van.
társadalmi fejlődés széles útjára tételeit. Churchillnek feltétlenül hogy az ideológia és a társadalom- vőinek lelkes t^vpsa közben A. V. Ez a szövetség, amelyre a nagy
lépett, lényeges változást Jelentett számolnia kellett azzal a nemzet- politikai rendszer elvei alapján Polladin emelkedett szólásra fa a Sztálin hívott fel bennünket, záAkaidé, loga a szovjet tudomány nagy siaz egész nemzetközi helyzetben. Ez közi gyakorlatban általánosan is- szembeállítják egymással az álla- Szovjetunió Tudományos
nevében
üdvözölte a kereinek is.
magától értetődő módon nem ke- mert körülménnyel, hogy a tár- mokat. Magától értetődő, hogy a m iájának
lülhette el a brit miniszterelnök gyalások előzetes feltételeit csak nyugati
— Éljen a Magyar Népköztársahatalmak
csoportjának nagygyűlést.
figyelmét. Ha Churchill ezúttal vagy háború idején diktálhatja a újabb összebeszélése ma nemcsak
Az Ukrán Szovjet
Szocialista ság Tudományos Akadémiája!
nem érintette
Kína
kérdését, győztes fél a legyőzött félnek, hogy nem mozdítja elő a nemzet- Köztársaság Tudományos Akadé— Éljen a Szovjetunió és a népi
Attlee, a labourlsták alsóházi ve- vagy
egyenlőtlen
erőviszonyok közi helyzet enyhülését, hanem el- miájának üdvözletét ig hozom, an- demokratikus Magyarország tudóiére emlékeztetett arra, hogy nem mellett diktálhatja az erősebb fél, lenkezőleg, a nemzetközi viszonyok nak a köztársaságnak tudósaitói, sainak alkotó, szoros barátsága!
szabad semmibe venni a nagy Kí- ha valamit ki akar csikarni a gyen- terén uralkodó feszültség további amely Magyarországnak közvetlenül
Ezután Fogarasi Béla Kossuthnai Népköztársaság törvényes Jo- gébb féltől, és az utóbbinak erejét fokozódásához is vezethet.
szomszédjadíjas akadémikus tartotta meg előgait és érdekeit.
felülmúló háborúval való fenyegeA Magyar Tudományos Akadé- adását: — Sztálin elvtárs zseniáEgészen nyilvánvaló, hogy bártőzéssel arra akarja kényszeríteni,
mia idei nagygyűlése előtt nagy lis művéről.
„Kínának — mondotta Attlee —
hogy fogadja el a diktált „béke"- mennyire különbözzenek is egyel kell foglalnia jogos helyét a
feltételeket. Nem szabad megjegy- mástól az egyes államok társaBiztonsági Tanácsban. Minden arzés nélkül hagyni annak a javas- dalmi rendszerei, számos olyan
ra mutat, hogy Kína számbavelatnak fontosságát, amelyet Win- létfontosságú mozzanat van, ameendően nagyhatalommá válik. Joston Churchill terjesztett elő, s lyekben ezen államok népeinek érga van ahhoz, hogy az öt nagy
amely nyilvánvalóan a vezető ál- dekel megegyeznek. E létfontosegyike legyen". Ez a megállapítás
lamférfiak között a közelmúltban ságú mozzanatok közé tartozik
természetesen nem Attleenek a
lezajlott közvetlen találkozók ta- mindenekelőtt a béke, a népek kekommunizmus Iránt táplált rokonNam Ir tábornok, a koreai fegy- Van a döntő különbség, hogy mindpasztalataira támaszkodik. E javas- reskedelmi-gazdasági és kulturá4
szenvére támaszkodik, amivel talat számos országban élénk, pozi- lis együttműködésének fejlesztése. verszüneti tárgyalásokon résztvevő két hadviselő fél valóban hajlandó-*
lán csak McCarthy gyanúsíthatta
az
összes
nem
közvetlenül
hazateleA
Szovjetunió
mindig
kész
teljes
koreai-kínal
küldöttség
vezetője
tív visszhangra talált, s ez a tény
meg őt, hanem Anglia reális gazkomolysággal és lelkiismeretesség- szombaton, május 23-án a koreai pítendő hadifoglyokat semleges őrimegerősíti jelentőségét.
dasági érdekeire, amelyek, mint
gel megvizsgálni minden olyan ja- fegyverszüneti tárgyalásokról adott zetbe adni és a felkért Semleges
ismeretes, a politikai érdekek alapIlymódon az a, Churchill beszé- vaslatot, amely a béke biztosítására,
nemzeteket megtisztelni azzal a bijai. Attlee igen észszerűen fejte- débe foglalt felhívás, hogy rendez- az államok között mind átfogóbb nyilatkozatában a többi között kije- zalommal, hogy igazságosan igyegeti, miért érdekelt Anglia a Kí- zék legalább a néhány legfőbb pro- gazdasági és kulturális kapcsola- lentette, hogy a két, egymással keznek megoldani a hadifoglyok ha.
szembenálló javaslat alapvető céljainával való viszony rendezésében. blémát és ezzel enyhítsék a nem- tok megteremtésére irányul.
zatelepítösénck kérdését, nem tűrve
ban komoly eltérések vannak.
Hangsúlyozza, hogy Angliának az zetközi helyzet élességét, a jelenel a hadviselők egyikének beavatkoA koreai-kínai fél nyolcpontos
Egyesült Államokkal folytatott ke- legi körülmények között teljesen
zásét, vagy nyomását eem
javaslatának alapvető célja az,
reskedelem fokozásához fűzött re- időszerű.
Hivatalos közlemény
Nam Ir lábornok nyilatkozatáhogy a fegyverszünet megköményei erősen megcsappantak, az
a teljes fegyverszüneti
Május 13-án látott napvilágot az
nak további részében
részletesen
tése után az összes, nem közEgyesült Államok „segélye" pedig
elemezte az ENSZ-parancsnokság
nem képes jóvátenni a kereskede- Egyesült Államok külügyminiszté- küldöttségek hétfői üléséről
vetlenül hazatelepítendő hadijavaslatát és bebizonyította annak
lem összezsugorodásából származó riumának nyilatkozata a brit mifoglyokat semleges nemzetek
Keszon (Ü-Kina). A koreai-kínai
elfogadhatatlan
voltát, majd
«
kárt.
„Kereskedelmet, nem se- niszterelnök beszédéről, emellett fegyverszüneti küldöttségek május
őrizetérc bízzák, ezzel biztosítkoreai-kínai küldöttség javaslata,
gélyt" — ezt az álláspontot védel- Eisenhower elnök közölte, hogy 25-én, hétfőn a következő közleva
hazatelepítésük
kérdésének
nak részletes megindoklása után a
mezi Attlee s ezt az álláspontot helyeselte e nyilatkozat szövegét.
igazságos rendezésétkövetkezőkkel fejezte be nyilatkozaAz Egyesült Államok külügymi- ményt adta ki:
észszerűnek kell elismerni Anglia
Ez
kézzelfogható
kifejezése
annak
„A teljes fegyverszüneti küldötttát:
és nemcsak Anglia létérdekei szem- nisztériuménak nyilatkozata nem
kért az álláspontnak, hogy a koreaipontjából. Attlee eléggé keserűen tagadja a Churchill által javasolt ségeik — a másik fél által
Ha
az
ENSZ-parancsnokság
kínai fél ellenzi a hadifoglyok erőígy fakad ki a tengerentúli szövet- szűkkörű értekezlet megszervezé- nyolcnnpoR szünet után — május szakos visszatartását. Ez a javaslat ugyanolyan őszintén el akarja há25-én
d'élelőtt
11
órakor
ismét
ülést
ségesek ellen: „Állandóan unszol- sének lehetőségét az államférfiak
a
koreai
ugyanekkor ellentétes a kényszerű rítani az akadályokat
nak bennünket, hogy ne keresked- között, azonban újból felveti azok- tartottak.
fegyverszünet útjából, mint a kn.
hnzatelepítéssel
is.
A másik fél
indítványozta,
jünk Kínával — még olyan cik- nak az előzetes- feltételeknek isreai é s kínai fél, akkor csak le kell
Ezzel szemben az ENSZ-parancp. mondania a felsorolt észszerűtlen
kekben sem, amelyeknek alig van mert eszméjét, amelyeket — nem hogy a teljes küldöttségek — a
kérdések
fesztelenebb
megvitatása
közük a háborúhoz. Nekünk épp- tudni miért — egyoldalúan a Szovnokság 26 cikkelyes javaslatának javaslatairól 'és őszintén elfogadnia,
annyira életbevágó érdekünk, hogy jetunióval szemben állítanak fel. céljából — haladéktalanul törjenek alapvető
célja, hogy az
ENSZ. hogy az összes, nem közvetlenül
rendeződjék a kínat ügy, mint bár- Mint kiderül, a Szovjetuniónak át a zárt ülésekre.
parancsnokság őrizetében lévő, nem hazatelepítendő koreai és kínai hadimég tennie kell valamit a panNam Ir tábornok, a koreai-kínai közvetlenül hazatelepítendő hadi- foglyokat a semleges nemzetek bimely más országnak".
Egy másik tekintélyes labouris- mindzsoni tárgyalások sikeressége küldöttség vezetője rámutatott: mi- foglyokat két csoportra osszák: a zottságának őrizetébe adja, hazateta, Bevan, a labourlsta párton be- és az osztrák államszerződés kér- vel a másik fél úgy véli, hogy az koreai néphadsereg fogságbaesett lepítésük kérdésének igazságos renlül fellépő ellenzék vezére, nem- désének eldöntése érdekében, jól- ülések titkos, zárt formája hozzá- tagjait az ENSZ-pcrancsnokság te- dezése végeit.
Ebben az esetben azonnal létrerégiben nyilatkozatokat tett, ame- lehet az összes történtek után egé- járul a fegyverszüneti tárgyalások rületén bocsássák szabadon anélkül,
a
koreai-kínai hogy előbb semleges őrizetbe kerüllyek még jobban hangsúlyozzák szen nyilvánvaló, hogy mindkét előrehaladásához,
jöhet a koreai fegyverszünet. Ez
esetben
nem
a
Szovjetunión
múküldöttség
elfogadja
a
másik
fél
injenek — ami nem más, mint erőa Nagy-Britannia és Kína közötti
az alapja a tisztességes meglott
a
dolog,
hanem
az
Egyesült
dítványát. A koreai-kínai küldöttség szakos visszatartás — ugyanakkor
viszony problémája megoldásának
egyezésnek, amelyet a koreai
Államokon és Anglián, amelyek azonban hangsúlyozni kívánja, hogy a kínai n'épi önkéntesek egységének
halaszthatatlanságát.
és kínai fél javaslata tesz lemég nem vállaltak „igazságos" a teljes küldöttségeknek haladékta- fogságbaesett tagjait átadják egy
hetővéLehet, hogy Churchill kommu- részt sem az egyik, sem a másik
lanul ismét nyílt ülésekre ke'l ál. semleges nemzetekből álló bizott- Teljesíteni kell az egész világ né.
nistaellenes érzületében nem ma- esetben,
térniök,
mihelyt
bármelyik
fél
a
ságnak. amelyet különféle korláto- peinek — körtük sok olyan népnek,
rad cl Nyugat néhány más államAmint
a
sajtóvisszhangokból, zárt ülések megszüntetését szüksé- zások bénítanak meg. de hatvan amelynek fiai Koreában vérüket
férfin mögött, akik „Moszkva kenap el élte után ezeket
az ENSZ- hullajtják — közös hő óhaját, nem
zét" látják a gyarmati és félgyar- valamint az Egyesült Államok kül- gesnek tartja.
nyilatkozaEzután
á teljes
küldöttségek parAncsnokség kezén lévfi területen szabad tovább halogatni a koreai és
mati népek összes nemzetl-felsza- ügyminisztériumának
badító mozgalmaiban. Amint azon- tából kitűnik, Churchill álláspont- nyomban zűrt ülést tartottak, majd akarják szabadonbncsájlani — ami kínai fél tisztességes és észszerű
ban beszédéből kitűnik, nem hagy- ját, amelyet Anglia politikai párt- a másik fél javaslatára, elhatároz- leplezett, erőszakos visszatartás.
javaslatának
elfogadását
amely
A kéj a'apvető cél között abban
ir szabadjára ezt az érzületét. jainak tekintélyes képviselői tá- ták, hogy hatnapos szünet után júlehetővé teszi a koreai fegyverszüEzt bizonyítja többek között a mogattak, az Egyesült Államok bi- nius 1-én, hétfőn délelőtt 11 óráa kérdésben
net megvalósítását
következő kijelentése: „Meg kell zonyos felelős köreiben „tartózko- kor kerül sor a következő ülésre.''
dóan",
sőt
„hidegen"
fogadták.
Lemondanom, hogy véleményem szerlht — bátorkodom kimondani vé- hetséges, hogy az Anglia és az EgyeGuy Mollei visszaadta
leményemet — a Vietminh csapa- sült Államok éllamférfiai között
Befejeződött
a magyar
filmhét
a
Szovjetunióban
tainak a sziámi határ felé irányuló mutatkozó bizonyos nézeteltérés a
a
kormányalakítási
megbízást
váratlan előretörése nem
kell, közöttük egyre világosabban kirajMoszkva (TASZSZ). Május 24-én
Szántó Miklós, a magyar filmhogy annak a következtetésnek le- zolódó gazdasági ellentétekkel maAz „AFP" jelenti, hogy Guy befejeződött a Szovjetunióban a művészeti küldöttség vezetője a
gyarázható,
ami
nem
csekély
mérvonására késztessen
bennünket,
Mollet, a Francia Szocialista Párt magyar filmhét.
Szovjetunióban nyert benyomásaimiszerint a szovjetek által sugal- tékben összefügg az Egyesült Ál- főtitkára Auriol köztársasági elA magyar filmhétnek hatalmas ról nyilatkozott a moszkvai rádiólamok
merev
állásfoglalásával
a
nökkel vasárnap reggel folytatott sikere volt. Moszkvában, Lenin- ban. Rámutatott többek
mazott lépésről van szó". Minél
között
több nyugati államférfi fog szá- nyugateurópai országok kereske- megbeszélése után visszaadta a grádban,
Kievben,
Minszkben, arra is: a szovjet emberek várják
kormányalakítási
megbízást. Az Tbilisziben és más városokban a új alkotásainkat, a magyar vígjámolni az egyre erősödő ázsiai vagy delmének korlátozása terén.
a földkerekség bármely más réAmi pedig a Szovjetuniót illeti, „AFP" újabb jelentése arról szá- szovjet emberek milliói Ismerked- tékokat és az új Latabár-filmeket.
szén kibontakozó nemzeti és nem- amellett, hogy a szovjet közvéle- mol be, hogy Auriol a gaulleisták tek meg a magyar film új alkotá- És ez kötelez. Hatalmas hajtóerő
zetl-felszabadító mozgalmak okai- mény negatív álláspontra helyez- parlamenti csoportjának elnökét, saival, csupán Moszkvában több lesz továbbra is a szovjet nép vánnk értékelésénél a valóságos té- kedett Churchill fentebb már rész- Diethelmet kérte fel a kormány mint hétszázezer néző látta a ma- rakozása, figyelme, segítsége a
evar filmeket.
nyekkel, annál nagyobb lesz a kilá- letezett ttftih konkrét javaslatával meealakítására.
magyar filmművészet fejlődésében.

Megkezdődölt a Magyar Tudományos
Akadémia nagygyűlése

Nam Ir tábornok nyilatkozata
a koreai fegyverszüneti tárgyalásokról
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Jegyinák János elvtárs adta át a választás) békeverseir/lien győztes
Vasárnap déiben nyilt meg Szegeden
a „Korea a szabadságéri" képzőművészeti kiállítás
Szeged] Gőzlűrész dolgozóinak
Vasárnap délben nyíl} meg Sze- sok, tanuló fiatalok, dolgozó paa Csongrádmegyei Pártbizottság vándarzászlaját
geden a Horváth Mihály-utcni ki. rasztok. Hosszú percekig állottak

Az elmuit hét végén percek
alatt terjedt el a hír a Szegedi Gőzfűrészekben.
— Megnyertük a Csongrádmegyei Pártbizottság vándorzászlaját!
Gatterosokat, a körfűrészeseket,
a rönktéri munkásokat, a rakodókat, a műszakiakat, akik a választási békeversenyben hős munkát
végeztek, kimondhatatlan öröm és
büszkeség, a becsületes, jó munka
utáni érzés töltötte el.
Hétfőn délután ünnepségre készültek a Gőzfűrész dolgozói. 1950ben elnyerték az élüzem jelvényt
— azóta nem volt ilyen esemény
az üzemben. Most a békéért, a
nagyszerű programmért, a Népfront győzelméért vívott harcban
csúcsosodtak ki ismét az eredmények. Elsők lettek Csongrád megye üzemei között a választási békeversenyben s most a Csongrádmegyei Pártbizottság
vándorzászlajának átvételére készültek,
A
feldíszített
kultúrteremben
együtt voltak a győztes dolgozók.
Bensőséges szeretettel köszöntötték
az elnökségben helyet foglaló Jeg y i n á k János elvtársat, a Magyar Dolgozók Pártja Központi vezetőségének tagját, a Csongrádmegyei Pártbizottság titkárát, Z o m o o r i János elvtársat, a Szegedi
Városi Pártbizottság titkárát, Fej e s Lajos és P r a z s á k János elvtársat, az Állami Gazdaságok és
Erdők Minisztériumának kiküldöttét, B a r t ó k István elvtársat, a
M E D O S Z megyei titkárát, L ac s á n Mihályné elvtársnőt, a Városi
Békebizottság titkárát, az
üzem vezetőit, élenjáró sztahánovistált.
Az ünnepség megnyitása után Jegyinák János elvtárs lépett a mikrofon elé:
N
— Engedjék meg, hogy a Csongrádmegyei Pártbizottság nevében
üdvözöljem önöket — kezdte beszédét Jegyinák elvtárs —, akik a
választások tiszteletére indított békeverseny során elnyerték a Csongrádmegyei Pártbizottság zászlaját.
A zászló elnyeréséért egész megyénk területén igen komoly harc
folyt az ipari üzemek között. Nem
kevesebb, mint 28 ezer dolgozó
versenyezett az elsőségért.
Ebben a nemes versenyben
Csongrád megye üzemi dolgozói és közöttük első helyen a
Szegedi Gőzfürész dolgozói ismételten, mint már annyiszor
a felszabadulás óta bebizonyították, hogy szeretik drága hazánkat, dolgozó népünket és
egy emberként követik győzelmeink szervezőjét, a m i nagy
pártunkat.
Ezután elmöndotta Jegyinák elvtárs, hogy a magyar dolgozó nép
május 17-én egy emberként sorakozott fel az urnák elé és szavazott a nagyszerű programmra. Kiemelte beszédében, mindannyian
büszkén tekintünk vissza arra a
győzelmes útra, amit eddig megjártunk, hogy győzelmeink eredményét elsősorban a Szovjetuniónak,
a baráti népi demokratikus országoknak és nem utolsó sorban a mi
nagy pártunknak és az egész magyar dolgozó nép forrón szeretett
vezérének, Rákosi elvtárs bölcs vezetésének, irányításának
köszönhetjük.
Jegyinák elvtárs megdicsérte a
legjobb eredményt elérő dolgozókat. Megdicsérte az üzem kommunistáit, akik az élcsapat tagjaihoz

méltóképpen állták meg helyüket
a termelésben, példamutatásukkal
magukkal ragadták az üzem valamennyi dolgozóját. Elmondotta Jegyinák elvtárs — mint a Szegedi
Gőzfűrész eredményei bizonyítják
—, hogy jó szervezéssel, kellő akarattal, kisebb üzemek is kiváló
eredményeket tudnak
felmutatni.
Hangsúlyozta, hogy nehéz helyzet
elé volt állítva a Csongrádmegyei
Pártbizottság, amikor a vándorzászló sorsa felől dönteni kellett,
mert sokan értek el jó eredményeket.
Végeredményben
Csongrád
megye üzemei közül a Szegedi
Gőzfűrész lett a győztes.
— Az elért eredmények — folytatta Jegyinák elvtárs — és az a
kitüntetés, hogy a Megyei Pártbizottság zászlaja ehhez az üzemhez
került, egyben további kötelezettséget is jelent.
Nem szabad, hogy megálljanak
az eddigi eredményeknél, hanem azokat tovább kell fejleszteni. Szükségesnek tartom felhívni az elvtársak figyelmét
arra, hogy a zászló végleges tulajdonosa az az üzem lesz, amelyik a második negyedéves tervét a legsikeresebben fogja befejezni.
Ezután a jövő feladataival foglalkozott Jegyinák elvtárs és hangsúlyozta, hogy ha a DISZ-fiatalok
a termelés rohamcsapata szerepét
be akarják tölteni, akkor első helyen kell harcolniok. Felhívta a figyelmet arra, hogy
ifjúságunk
szerte az országban készül a negyedik világifjúsági találkozóra és
tekintsék példaképüknek
P o r ub u s z k i Lajos kétszeres sztahánovista ifjúmunkást, aki a IV. VIT
tiszteletére vállalta, hogy 1955. évi
tervét július 31-re befejezi és napi
tervét átlag 350 százalékra teljesíti. Az üzem műszaki értelmiségének ls fokozott lendülettel kell
küzdenie az első féléves terv teljesítéséért.
Meghatározta Jegyinák elvtárs
a párt, a D I S Z és a szakszervezet feladatait, hogy nagyobb
figyelmet szenteljenek a technológiai fegyelem megszilárdítására, a minőségi munka megjavítására, a selejt megszüntetésére, az önköltség csökkentésére és lendítsék fel az egyének és a brigádok versenyét.
Beszédét így fejezte be:
— Valamennyien hazafias büszkeséggel fogadtuk azt a hírt, hogy
a Béke Világtanács júniusban
a
mi hazánk fővárosában
ülésezik.
Mi, magyar dolgozók a béke hű
harcosai vagyunk. Bizonyítsuk be
tehát tettekkel a világ békemozgalménak vezetői előtt, hogy a magyar nép a béke népe. Ha a pártszervezetek és gazdasági vezetőink
munkájukat
jól
megszervezik,
munkások és műszaki értelmiségiek megteszik a kötelességüket,
akkor győzelemre visszük az első
félévi tervünket, újabb lépést teszünk előre a szocializmus felé vezető úton.

megbecsülést, a párt kitüntetését,
a szép vörös, aranyhímzéses vándorzászlót.
Először
Szeles
György elvtárs, az üzem párttitkára szólalt fel.
— Keresztfűrészes brigádom nevében vállalom a Béke Világtanács ülésének tiszteletére,
alkotmányunk születésének
évfordulójára, 16.87 köbméter napi teljesítményemet 19 köbméterre emelem.
Ezzel is hozzájárulunk a vádorzászló megtartásához.
Egymásután kértek szót a brigádvezetők. A győzniakarás tüze
égett arcukon.
— Én 17 köbméterről 20 köbméterre emelem napi
teljesítményemet — jelentette ki S ö r ö s Ferenc
és versenyre hívta S z e l e s Györgyöt. L e b á k Lajos keretfűrészes,
N é m e t h Mihály vagonrakó brigádja nevében tett felajánlást.
Mindenki szólni akart, hogy elmondja, hogyan dolgozik ezután a pártért, a hazáért, a
nagyszerű programm megvalósításáért.
L é d e r e r Ferenc elvtárs a njűszakiak nevében tett ígéretet.
A
Falemezgyárból T ö r ö k Attila főmérnök elvtárs üdvözölte a Gőzfűrész dolgozóit a magas kitüntetés
alkalmából és elmondotta, hogy a
Lemezgyár dolgozói sem hagyják
magukat a verseny további szakaszában.
Fejes Lajos elvtárs, az Állami
Gazdaságok és Erdők Minisztériumának kiküldötte üdvözlő szavai
után, Lacsán Mihályné elvtársnő,
a várog békéli arcosai nevében szólott és javasolta az üzem dolgozóinaik, hogy álljanak b'ékeörséget a
Békevilágtanács ülésének tisztelete
alkalmából.
Zombori János elvtárs', a szegedi
városi pártbizottság titkára szólalt
fel ezután. Felhívta a Gőzfürész dolgozóinak figyelmét arra, hogy ha
meg akarják tartani a vándorzászlót,
akkor elsősorban a pártszervezet, a
kommunisták j ó munkájára v,an
szükség, másodsorban szükséges a
jó eredmények eléréséhez a vállalat
vezetőség, a műszakiak
gondos
munkaszervezése, hogy teljesíthess
sék a felajánlásokat de nem kevésbé jelentős a tömegszervezelek
munkája, a vállalt feladatok elVeg.
zésében.

állítási csarnokban a ..Korea a sza.
badságért" képzőművészeti kiállítás. A megnyílón,, amely a koreai
és a magyar nép tes'véri szeretetének örök széttéphetetlen barátságának forró ünnepségévé vált, megje.
lent Zombori János elvlárs, a városi pártbizottság titkára, résztvettek Hah Hjo Szan, a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság magyarországi követe
és a
hazánkbah
tartózkodó koreai kulturális küldöttség tagjai. Dénes Leo, a városi
tanács elnökének megnyíló beszéde
után Kim Gi Tek, a delegáció ve.
zetője szólott a kiállítási
termet
zsúfolásig megtöltő közönséghez A
megjelenítek a szeretet ezer és ezer
jelével halmozták el a hős koreai
nép képviselőit. Őszhajú, töpörödött
időg nénike tolakodott egyre előrébb a nagy tömegben. Szeretettel
simogatta meg a vendégeket, hogy
rajtuk keresztül is köszöntse a szabadságért hősiesen harcoló koreai
népet

egy-egy kép előtt, hogy a kore»i
nép kultúrájának
megismerésével
még jobban szivükbe zárják őket.
Szlovenszki Péter
néphadseregünk
fiatal őrmestere feleségével jött el
a kiállításra. „Most még közelebbről
megismertem a koreai nép hősi harcát — mondotta. — Míg mi békében állunk őrt népünk alkotó munkája felett, a koreai harcosok nap
mint nap hősiesen küzdenek a világ
békéért Korea romokban hever az
amerikaiak barbár bombaiámadásai.
tók de a koreai nép nem csügged, hazája iránti szeretete megszázszo.
rozza erejét és nem áll meg a fejlődésben. Rim C&a Jon azt festette
meg, hogyap tanítják a gyermeke,
ket a földbevájt kunyhókban Phen.
janban. Most, hogy láttam a kiállítást, még biztosabban érzem, hogy
a koreai nép győzelemre viszi ha.
zája felszabadításáért vivott harcát
és a békét szerető emberek szás.
milliói a fegyverszüneti egyezmény
Multak ,az órák, újabb és újabb megkötésére kényszerítik az amerl.
látogatók érkeztek, üzemi munkű-1 kai imperialistákat,"

Képek

Csu Cse

kiállításról

Dog és Rin Gun Hong: Rákosi Mátyás elvtárs a koreai
gyermekekkel.

Majd felhívta az Üzem dolgozóinam figyelmét, nehogy elharapódzón az eredményeken való
megnyugvás, mert
a következő időszakban is kemény, szívós munkára van szükség.
Sokan szólaltak fel az ünnepségen,, végül Lengyel István elvtárs,
a Gözfürész Igazgatója jutalmakat
osztott ki a legjobb dolgozóknak.
Szeles György, Lebák Lajos, Galambos József, Arefldt Andor, Dékány Antal, Daróczi János, Tótpál
Imre, Terhe s Imre, Németh Mihály, Sörös Ferenc köszönő szavakkal vették át a pénzjutalmat és további jó munkát ígérték.

A lelkes ünnpeség után, az ipari
— Ezzel a győztes üzemnek a tanulók kultúrműsorral köszöntötték
Mun Hak Szu: Cso Ok H i a K N D K hőse
Csongrádmegyei Pártbizottság ván- a Szegedi Gőzfürész dolgozóit.
dorzászlaját átadom azzal a meggyőződéssel, hogy úgy fognak érte
harcolni, hogy a végleges tulajdonosai is ö n ö k lesznek. Ehhez kívánok sok sikert, jó eredményeket.
Az elmúlt nyár óta sokat fejlő- és medence várja a strandotókat. vesznek fel munkára, az pedig, aki
Viharos taps tört ki. Köszönték
dött és modernizálódott a Szegedi Ugyanakkor a benti uszoda is
a a klerikális reakció szekerét tolja,
az üzem dolgozói munkájukért a
végzi romboló munkáját.
Fürdő. Kívül-belül újrafestették, új fürdőzők rendelkezésére áll.
kabinsorokat építettek ás
átépíA partfürdö és az újszegedi
Mindezért persze felelős a párt.
tették a fürdő hideg-gyógyrészét. A
uszoda előkészítő munkálataiban
szervezet 6 maga Varga elvtárs, a
fl minisztertanács határozata minden ipari lanuiót
szegedi dolgozók ma már
korszekülönösen a karbantart^ részleg
pártszervezet titkára is, mert
a
rűen berendezett fürdővel
rendeldolgozói tűntek ki, aktk közlil
vállalatvezetőt nem számoltatja be
példamutató tanulásra és munkára serkent
keznek.
Tiszai Aladár gépész, Gera Jómunkájáról és nem harcol
etéívezsef kőműves, Zsulkán Ferenc
sen a közösen hozott
határozatok
Május 24-én, amikor a
Déima- tal választott szakmát. Azt is tudA válé^ztási béke-verseny
sikelakatos és Ótott András végezpontos végrehajtásáért,
Meig kell
gyarország a
minisztertanács rerr juk valamennyien, hogy ezekért a réért lelkesen küzdöttek a Szegedi
tek jó műnkét.
pártunk és álla Fürdő dolgozói is. A verseny sojavítani a politikai nevelő munkát
d'ffletét
tudatosította,
otthonunk kedvezményekért
Az elért komoly
eredmények is és öntudatos, odaadó dolgozóktanulóinktól, rán számos kiemelkedő
teljesítegyik tanulója,
Sági Margit egy műnk elvárja ipari
elbizako- ká kell nevelni minden becsületes
mind a tanulásban, mind a ményt elérő dolgozó neve
került mellett azonban részben
Délmagyarországot tart a kezében, hogy
példamutatóan ál- junk a versenytáblára. Ilyen volt pét dottság, részben a pártszervezet és Szándékú munkást a vállalatnál.
izgatottan kereset fel és mondot- hntnkában
A 60Ö-as tanulóolilion fin-'dául a mosodában Gazdag
Jánósné a vállalatvezetőség laza
együttMeg kell szilárdítani a pártszerta: „Elvtársnő! Nézze, olvassa, mi- helyt.
188 százalékos működése következtében
hiányosvezet és a vállalatvezetés kaplyen kár, hogy én nem most leszek tatjai azon leszünk majd, nogy a és brigádja, akik
minisztertanács rendelete után meg- teljesítményt értek el. A
kéziva- ságok is vannak a fürdőméi. Törzsi
csolatát és elő kell segíteni a
ipari tanuló. Én míg végig olvlasVa'.ósutjon az, amit Gerő
elvtárs salóknál Apró Ferencné 210 száza. elvtárs, n vállalat
vezetője
nem
bírálat nyílt őszinte alkamalam a cikket, flrfta'lok veitek körül.
e
mondott
gy tanműhely avatásán: lékos teljesítménnyel lett az első. támaszkodik
eléggé a
pártszervezet
zását és ha az helyes, el ls krlt
Mindiegyik kezében egy újság volt,
Nem
mindig
veszi
— Azt akarjuk, hogy mikor ipa- Ezeknek az eredményeknek az el. segítségére.
fogadni.
ott csillogott
szemükben az
az
érése nem
pillanatnyi
kiugrást figyelembe a pártszervezet
véleDe képviselje következetesebben
öröm, hogy testvéreiknek még szebb ri tanulóink szép egyenruhájukban jelent, mert a fürdő dolgozói azóta
ményét.
a dolgozók érdekeit Orsós elvtárstanulóéletók lesz és ez az élet egy- >árhoI megje.e.inek, az örömtől és is tartják elért eredményeiket.
bizottság elNemegy esetben felhívták a dol- nő. a szakszervezeti
re szépül mind az ipari
tanulók, büszkeségtől nevesben
nv'nden dolAz üzem karbantartó
részlege gozók Törzsi
elvtárs
figyelmét nöke is és biztosítsa, hogy minm'nd a fiatal szakmunkások
szá- gozó szeme és az} mondja magában:
jelenleg a nyári szezont előkészítő egyéb hiányosságokra, mint
pél- denki megkapja azt, ami öt megilmára.
ezek a fiatalok
már a rni fiaink, munkák befejezésén dolgozik. Eze- dául Ugi Ernő romboló magatartá- leti, még az újításokért is.
Pártunk és kormányunk
szerető leányaink,
csakncm sára is, aki nem egyszer részegen
ezeket már a szociaiiz ket a munkálatokat már
A hibák feltárása nem
jelen'i
elvégezték.
Ké- jelent meg munkahelyén, munkáját azt, hogy az van túlsúlyban.
De
gondoskodásának újabb bizonyítéka must építő népi demokráciánk ne- teljes egészében
nem végezte el. Legutóbb egy ér- ha a maglévő hiányosságokat
ki.
a
minisztertanács
határozata, vetie. Ezek az élettől duzzadó e t | szen áll a csónakház és a parttürdö
ki jer javítják és megjavul
' " | is s várja a dolgozókat. A part- tekezleten tett lekicsinylő
a
dolgozók,
amely az ipari tanulók ingyenes el- vidám fiatalok megállják helyüket fürdőn egy új férfi és női öltözőt leütéseket népi demokráciánk ed- valamint
vállalatvezetés
és
a
a
most pártszervezet
látásáról és tanulóképzés színvona- mindenütt: a tanulásban, a munká- létesítettek,
melyben
többszáz digi vívmányairól és csak
egymásközötti
kapel az üzemből.
elhelyezni. távolították
lának további emelését
biztosítja. ban, a sportban, a kultúra front, fürdőző tudja ruháját
csolata, további
jó eredményeket
megDe va n még a vállalatnál
olyan érhetnek el. Mind ennek megvanEz a rendelet a Fala! részére min- ján 9 ha eljön az idő, szabad ha- A gőzfürdőben hamarosan
nyitásra készen áll majd a közös elem, aki nem hive a népi demo- nak a feltétélei, s a továbbiak soden lehetőség + megad, hogy gond zánk védelmében isi
fürdő la, melynek az elmúlt évben kráciánknak és felelős munkakört rán eszerint kell végezni a
munné kiil éljenek, képesség; ikm k meg
Lázár Ilona nagy sikere^ vall. A fürdő udvnrá. lát el. ugyanakkor becsületes dol. kát a Szegedi Gőzfürdőben.
munkáskádereket
nem
DISZ"tithár ban kényelmes fekvőhelyek, pázsit gozókat,
fe'elően sajátítsák el a maguk ál(3- 1)

J

Segítsék elő a bírálat kifejlesztését, érjenek el újabb
eredményeket a Fürdők és Hőforrás Vállalatnál
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Lelkes ünnepségekkel megkezdődött a gyermekhét
! Vasárnap délulán a város miu"| A műsor után Korek Józsefné,
Hen részén anyák gyűlését rende- az MNDSZ kiküldötte tartott értézőit az MNDSZ. Ebből uz alkalom-1 kes előadást. Beszédében többek köból u gyermekek virággal,
piros zölt
mondotta: , .Elmondhatjuk,
és nemzetiszínű zászlókkal díszítet- hogy megvalósult mindaz, amit gyer,
ték fel iskoláikat, a szülőket pedig mekcinknek
kívántunk.
Pártunk
ünnepélyesen,
virágcsokorral
kö. és kormányunk mindinkább nagyobb
tszöntötték a gyermek-hét megnyi- gondot fordít gyermekeink
boldog
tása alkalmából.
jövőjére,
A gondoskodás elkíséri
•A rókusi általános iskolában nz is- őket az első ruhácskálól az iskola
kola tanulóin kívül u Mérey- és a Mfl? padjáig.
dách-iskola tanulói gyülekeztek, de el.
Az iskolában pedagógusaink nemjöttek a Hétvezér-utcai óvód a apró- esők n gyermekeink nevelésével fogságai is és öröm::,el várták szülei- lalkoznak — mondotta beszéde véket. Az ünnepi gyermek-hetet
vi- gén Korek elvtársnő —, hanem sedám műsorral nyitották meg.
A gítenek életpályájuk megválasztásáMérey-uteai iskoia egyik első osz- ban is. Minden szülőnek segíteni
tályos tanulója, a „Serkenj fel" cí- kell az iskolában a tanároknak és
mű verset szavalta ©], majd utána velük együtt közösen határozzák
tarkaruhás
népitáncos lányok
mu. meg, hogy milyen úton haladjon
tatfák meg, hogy a tanulás mellett, gyermekük.
jól kiveszik részüket a kuHúrmunr
A Szegedi Konzervgyár dolgokából is. A Madách iskola fiú ének. zóinak gyermekei Balatonboglárra
karát Veres László vezényelte.
A indultaik három heti nyaralásra a
pajtások figyelmesen kísérték kar- gyermekhét első napján.
Ennél
nagyok mozdulatait és tiszta, csen- szebben nem kezdődhetett volna
a
gő ha,neon énekeltek A műsor befe- gyermekhét.
Ezeket mondotta Dó.
jező sváma „Szabadság" című sza- rzi Sándorné párttitkárnak és Pócz
valat volt. amelyet n rókusi általá- N. Jáno-mé szakszervezeti elnöknek
nos iskola első osztályos kitűnő ta- a gyermekek búcsúztatásakor, minrulója, Bczdán Zsuzsanna sanvalt. den konzervgyári dolgozó onya:

A minisztertanács
ax 1953—1954.
évi

*

— Érdemes tói dolgozni
érlük,
az ő boldog jövőjükért, — mondotta Skerlák Ferencné, de így
gondolkodtak a többiek is. A gyermeke boldogabb jövőjéért
teljesített a választási békeversenyben
162 százalékot Sőregi Ferencné cs
fokozza azóta is teljesítményét. A
sztahanovista özv. Kónya
Sándorné
kisfiáért teljesített mindég 150—160
százalék föleit'. De minden konzervgyári szülő ördöghr.é, Sípos József
hegesztő, Undi István festő, Füleki
Elemér asztalos.
Túri Jánosné
üvegrnktári munká? egyaránt megfogadta : „Gyermekeink
jövőjéért,
boldog, békés életükért, tovább viszszük a választási békeverseny
küzdelmét."
IDOJARASJELENTÉS

Pártkirek

Értesítjük a Párttörténei 1. évfolyam
propagandistáit, nogy 1953.
május 3U-á.i, szombaton de után 2
órakor
a Radnóti gimnáziumban
konferenciát tartunk.
E konferencián a Párttörténet V. fejezetét dolgozzák fel.
Ponlas megjelenést kérünk 1
Értesítjük a Politikai gazdaságtan
Városi Piirini/.ot ság
I. évfolyam propagandistáit, hogy
agit.-prop. osztály
részükre 1953 május 27-én, szerdán
délulán 4 órakor a Pártoktatók IIá.
Értesítjük a
Politikai Gazdaság
zában konferenciát tartunk az ere- tan szak I. és II. évfolyamának
detileg a mult hét szonibalra tervehallgatóit és propagandistáit,
a
zett konferencia helyett.
Púrttörténet I I . évfolyamának hallPontos megjelenést kérünk!
Értesítjük a Bolsevik Párt L éves gatóit és propagandistáit, hogy a
propagandistáit és hallgatóit, vaia. soronlévő anyaghoz az útmutató
mint n Sztálin
elvtárs életrajza
megérkezett. Kérjük, vegyék át a
propagandistáit és hallgatóit, hogy
részükre a brosúra megérkezett a Pártoktatok Házában.
páltoktatás házában, átvehetik.
Városi Pártbizottság
Agit. Prop. Osztály
Pártoktatás
Háza

Értesítjük a J. V Sz'áiin rövid
életrajz konferencia vezetőit, hogy
számukra 1953 május 27-én, szerdán délulán 4 órakor a Pártoktatók
Házában propagandista
konferen.
ciát tártunkPontos megjelenést kérünk!

Várható Időjárás
kedd estig: Vá t-,zo
felhőzett több
BH helyen eső,
vaqy
2 f)
fjj
zivatar,
időnként
élénkebb
északke.
KEDD
Icti. keleii szél A
meleg
az
észak)
Szerdán délután ülést tart a Városi Tanács
megvékfcen
már
csikken
Szeged Váro s Tanácsa május 27- végzett munkákat, s ugyanakkor
Várha'ó hőrr.érsékle!) értékek az
ország területére:
Kedd reggel 13— én délután 4 órakor tartja meg ez- beszél azokról a feladatokról is.
16, délben északon 24—27, délen 27 évi, harmadik rendes ü'-éséf a ta- amelyeket a legrövidebb időn belül
—30 fok között.
1953

MÁJUS

nácsháza „agytermében.
A tanácsülésen Dénes Leó elvtárs
Szabadság:
sziqet (május
fart beszámolót a város egységes
27.ig).
Vörös Csillag: Utolsó állomás (má. terve végrehajtásának állásáról. Dd.
bolti egységbél szerezhetik be.
A Ju? 27-lg).
nes elvtár s beszámolója után Nagy
Fáklya
Déryné (május 28.tg).
kereskedelmi vállalat a tüzelőanya.
István elvtárs vb. elnökhelyettes isAz előadások háromr. egyed 6 és 8
got kívánságára házhoz szállítja.
merteti a mezőgazdaság területén
órakor kezdődnek.
A minisztertanács rendelete egySZÍNHÁZ
idejűleg csökkerti u lakosság ellátásában legdöntőbb szén árát, a fa, Ette 7 Őrá: Windsori víg nők. Szig.
bérle; (11).
a brikett és a koksz árát pedig fel- ügeti
A színház a Három a! kislány bemu.
emeli.
tatójától,
pértektol
kezdve
e'.őarlá
Kait hétköznapokon is
minden nap
Bp. B á s t y a - S z .
A dolgozók szükségletét a legna- fél
8 órakor kezdi.
gyobb tömegben kielégítő háztartási
A Szegedi Honvéd nagy küzdelem
MUZEUM
után vereségei) szenvedett a Bp. Dás.
szén ára pincéből történő vásárlásSzegedi Iparfellődée a céhektől
a tyától.
Az I.
félidőben
változatos
nál nz eddigi érvényben lévő 32.70 szocialista
iparig:
Fellődéstorténetl küzdelem után a 34. percben Csáki
F( helyett 27.— Ft-os áron, a Ttl- kiállítás; Móra
Ferenc-emlékk'álliiás; beadá'át Böjtös a Jobb felső sarokKER-telepeken (csúszdákon) az ed. Fehértó élővilága kiállítás: hé'fő k! ba fejelte (0:1). A I I . félidő 2. per.
mindennap
10 órától este cében Hidegkúti
egyenlített. A
4.
digi 27.7(j Ft helyeit pedig 22.— vételével
6 óráig.
percben a Bástya védők kézzel v'sz.
Ft'os áron kerül forgalomba.
szarántották a Jó
helyzetben
lévő
KÖNYVTÁR
to.
A téli torlódások elkerülése véSomogyi; Délelőtt 10 órától es'e 7 tg Böjtőst, a Játékvezető azor ban
gett Budapesten azok, akik tüzelő- (Könvvkölcsönzés:
délután 2-töl este vábtrot intett, két perc múlva Med.
nyánszky
mezénél
fogva
„leszarár
tot
jüket május 25-től szeptember l.ig 6 óráig).
amiért a
Játékvezető
Az Egvelemi Könyvtár nyitvatartási tá Palotáit,
terjedő időben szerzik be, az eddigi
Ideje hétköznapokon: Olvasóterein dél ll.est adott, azonban Lantos helye.
érvénylien lévő 4.70 Ft mázsánként! elő-, 10-től este 9-tg; hétfőn 2-tcT.
házhozszállítási díjból 1.70 Ffos este 9 ig. Kölcsönzés 12-(öl este 6-1 e:
NB I.es eredmények: Bp. Honvédszállítási díjkedvezményben része- hétfőn 2-től este 8-tg. Vasárnap nyit- Győri Vasas 3:3.
Dorogi Bányász—
va 9/61 13 őráig.
sülnek.
Bp. Portás 1:0.

határosain
iiixelöellátánrtíl

MOZI
Rejtelmes

Az elmúlt években a dolgozók téli
tüzelőanyag-szükségleteiket
jelentős mértékben hitelakció keretében,
kisebb
részben
készpénzvásárlás
útján elégítették ki,
A hitelakció
lebonyolítása az
utóbbi években a lakosság
körében sok panaszra adott okot, mert
a tüzelőt gyakran nem a megrendelésnek megfelelő időpontban
és
minőségben szállították. A hitelakció a benne foglalt
korlátozások
és a lebonyolítás nehézkessége miatt
nem alkalmas a dolgozók növekvő
igényeinek kielégítésére.
A minisztertanács a jobb tüzelő,
ellátás érdekében határozatot hozott
a hitelakció megszüntetésére.
A
minisztertanács
határozata
sokoldalúan gondoskodik ,a tüzelőellátás megjavításáról.
Biztosítja,
hogy a tüzclöanyagkereskedolmi hálózatot Budapesten a T Ü K E R , vidéken a TÜZÉP vállalatok megfelelően kibővítsék.
Ezért többszáz
Gorkij (Horváth M.-u. 3. MSZT szék
NB II es eredmények:
Orcx-házl Kl.
Hétköznapokon délelőtt 10-töl
kiskoreskedolmi boltot és pincét léA minisztertanács fenli
rendel- ház):
A lelke?
2.lg: délután 3-tól 7 óráig Könyvköl- nizsl—Sz. Petőfi 2:1 (2:1).
tesítenek, így a dolgozók tüzelőjü- kezése május hó 25-én lép életbe. csönzés.
Orosházi Kinizsi megérdemelten győzőit
a
többet
támadó.
de
gyer.ge
ket a lakásukhoz
legközelebb eső (MTI.)
A Járási Könyvtár: Könyvkölcsönzés

végre kelj hajtani, a magasabb ter.
mésihozam biztosítása érdekében. E
két beszámoló elhangzása után, a
jelenlevő
tanácstagok
szólalnak
majd' fel és ismertetik a végrehajtó
bizottsággal választóik kérelmeit é»
javaslatait.
...
,

SPORT

A szőregi Petőfi tsz a növényápolással is helytáll
a déli határszélen
Két és félév óta termelőszövet,
kezeli község Szőrcg. M nt faluhelyen, Szőregen is, jól ismerik egymást az emberek. Tudják: ki a Petőfi, ki a Micsurin, vagy n Vörös
Rózsa taz tagja.
Ha találkoznak,
nyomban a gazdálkodásra terelődik
a szó; beszámolnak egymásnak termelőszövetkezetük életéről,
munká.
'járói, az eredményekről és a hibákról. A Petőfi tsz tagjai, mint Bárány István vagy
Szöllö Jánosné,
Ilyen beszélgetésiek alkalmával büszkén mondják paraszltársaiknnk:
— Nézzétek meg a mi földjeinket, tiszfák, gyommentesek. Olyan
legyen a tiétek is.
Nem dicsekednek alaptalanul
n
szőregi
Petőfi termcüőszövelkezet
tagjai. Nemcsak a községben, hanem

a járás területén

termesztő brigádjait i s , A tsz tagjai sem akartak kimaradni a versenyből, ezért többen párosversenyt
kötöttek egymással. Simon
István
Bárány Istvánt és
Szász Józsefet
hívta ki versenyre.
Nem vezetetj
volna a verseny
eredményre, ha a brigádvezetők és
a szövetkezet versenybizottsága nem
gondoskodott volna arról, hogy az
ciért eredményeket
népszerűsítsék
is. A brigádok versenytábláin mindég megtalálni
azoknak a dolgozóknak a nevét, a k k a versenyben
az élre kerültek. A brigádok eredményének az értékelésekor
mind'g
feltüntetik, melyik munkában melyik lett az első, de így tesznek az
egyéni
verseny
elbírálásánál is
Most például a Kossuth-brgéd versenytábláján Karsai János, Bárány
István é s Kasza Jánosné neve is
szerepel, akik a cukkorépa kapálásnál értek el kiváló eredményt.
A termelőszövetkezet tagjai

minden hé'köznap szerda kivételével
délután 4 órától 7-1g; vasárnap délelőtt 9 tői 12.lg felnőttek részére Az
iflúsác részére szerda és
vasárnap
kivételével minden nap fél 2-:ől 4-ig.
01va3őterpm nvltvai szerda
kivételé
vei minden nap
délután 2-től 7-ig.
Vasárnap 9-től 12.lg.
»

MNDSZ HIREK
Folyó hó 26 án délután 5 órakor a
városi titkárságon
rövid
megbeszé.
lést tartunk as ügyvezetők részére,
melyre kérjük a feltétlen megje'eré-t.
F hó 26.án egészségügyi előadások
Petőfi telepen, Hártyás
telepen, Újszegeden és a. Szendrei
Julla cso.
portnál. Az előadások 6 órakor kez.
dödnek.
28.án az MNDSZ a szülői
murkaközöseég, a szaltszervezei nőbizottsá.
gl tagok közös
házlagitációt végez,
nek.
29-én az Iskolai
szü'ők részére a
pedagógusoka';
bevonva:
nevelést
Bzakelődásokat rendeznek az iskolák.
29.én délutál"
az MNDSZ
városi
titkárságon óvodai ankétot
tar*.
5
órakor Incsédi Katalin él.övónővel.
x FELHÍVOM a
körzetek felelőseit
és aktíváit, hogy a beindító értekez.
leteket az alábbi időben
és helyen
tar sák meg:
F. hó 27.én. szerdán
este 8 órakor Felsővóroson a Csűri,
féle vendéglő;
A'sóvárosnp a
Fö'dnnl vesszővel kezet helyiségében, f. hő
31.én, vasárnap délelőtt 10
órakor
UJwzegeden a volt DÉFOSZ helyiség,
ben, Székháfon az Iskolánál VB. el
nök.

is alig lehet olyan jól dolgozó szövetkezetet találni,
mint az övék.
ÉSZAK. KÍNÁBAN
rövid Idő
alatt
szigorúan megbírálják
Már befejezték a répa e'.öszöri ka.
több mint
26 ezer
napköziotthont
pálását és egyclését. 1« holdon a
létesítettek ami lehetővé telte, hogy
hanyagabb társaikat. A közösség ké- a kír al parasztasszonyok egyre
na
hagyma gyomtalanítását, ölve.i hold
relmére ezévben is alkalmazták már gyobb számban
bekapcsolódhassanak
lucernát leváglak, 80 hold
napraa munkaegység levonást.
Csiszár a mezőgazdasági munkába.
forgót előszörre
megekéztek, mig
Isvánnét éil több
egységet levonlak
20 holdat csokrosltottak. A burgoigazolatlan hiányzásaiért. Csuszámé
nya első kapálásával is végeztek és
esetéből tanultak a tszcs tagok és
Igen sokan
kérik
kukoricájukat megfogasották.
Azcrt
mindenki megérti, hogy a közös
is igyekeznek a növényápolással a
munkából egyformán ki kell venni
felvételüket
Dánia
'sz tagjai annyira, hogy a közelgő
a részt mert a z jelenti a terv ma.
aratásnál minde.i erőt a gabonaradék'alail megvalósítását.
Kommunista
Pártjába
betakarltásra, a cséplésre fordíthasA szőregi Petőfi tsz földjei érinsanak, hogy ezeket a fontos mun.
Kopenhága (TASZSZ)
kákaj ne akadályozza majd a ké- tik a Titó-határl. A szövetkezeti
A Land og Folk jelenti, hogy
tagok naponta meggyőződhetnek a
srdclmes növényápolás.
nyo- ezév április 21 óta Dánia KommuA termelőszövetkezet eddigi ered- jugoszláv dolgozó parasztok
amelyről
így nista Pártjába 600 új tagot vettek
ményei nem véletlen születtek. A morúságos életéről,
szövetkezet vezetősége már jóelőre számol be Baráth János, a Kossuth- fel. A lap megírja, hogy azok. akik
felvételi kérelmüket beadják, hanggondolkodott azon,
hogy
milyen brigád vezetője:
súlyozzák: Dániának meg kell válmódon lehelne minden munkát ide— Még nézni is rossz azt az élejében befejezni. Meg is találták en- let, ami odaát van. Szuronnyal őr. toztatnia jelenlegi politikáját és
azt a politikát kell folytatnia,
nek a módját.
zött parasztemberek keserves mun- amelyért Dánia Kommunista PártMég ezév februárjában az egyik
ja harcol.
csoporlgyülésen a brigádok és mun- káját nem hálálja meg a jugoszláv
föld.
mert
az
nz
elnyomó
zsarno
kacsapatok szerint felosztották
a
DÉLMAGYARORSZAG
földterületet. A gazdasági felszere- koknak terem. Féllábszárig ér a gaz
politikél napilap
léseket 's átadták
jegyzőkönyvileg a knpásnövények közt. mert a ju
Felelős szerkesztő és kiadói
és a kapásnövénvekel
pedig nem. goszláv
ZOMBORI
JÁNOS
dolgozó
parasztok nem
régen egyének
között is felosztotSzerkeszti: a szerkesztőbizottság
akarnak
o
kuiákok-vczettc
„szövetták. A területfelosztás utón n brr
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11
Telefon: 35—35 és 40-80
dolgozni. Mi
látjuk
gúd'ok és munkacsapatok vezetői kezetekben"
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u 6
versenyre hivták egymást. A Kos- ezt s azért dolgozunk még jobban;
Telefon: 31-16 és 35-00
suth-brigád
verseny szerződést
kő- mi munkával is helytállónk a béke.
lőtt a Rákosi.brigáddal, mig párosCsongrádmegyei
Nvomdalpail
versenvre
szólította a községben front ránkeső szakaszán,
Yállnlat
Szeged
T.
J
Felelős vezető: Vinczá György
Micsurin és a Vörös Rózsa növény

Honvéd 2:1 (0:1)
zett lapos lövését
Palotai nagysze.
rűer- védte. A
11, percben a többször lesről Induló Sándor megszerez,
te u győzte* gólt. A gól után a Sze.
gedi Honvéd
lelkesen
küzdölt
az
egyenlítésért, de a Bástya védők
a
kapu közelében a támadásokat ezét
rombolták. Az I. félidőben a szegedi
csapat, a másodikban a Bp
Bástya
Játszott Jobbár:. A szegedi csapatból
Palotai, Mednyánszky, Sípos. Ma csali
és Csáki játszottak Jól. A Játékvezető
tévedéseivel többször sújtotta a szegedi csapatot.

Maqyar

sportolók külföldi sikerei

A VIII. férfi
kosárlabda Furópa.
bajnokságon
Moszkvában a' magyar
csapat eleő mérkőzésén 95:30 arányban győzött.
A magyar szakszervezeti labdarugó
válogatott kitűnő látókkal 7:1 (3.0)
ci-atársorrai rendelkező Sz. Petőfi el. arányban győzött a,z
olasz szakszer,
len A szegedi csapatból Bitó, Hete-'. vezeti válogatóit eller.' Marseilleben a i
Szőtt és Bénák nyújtott elfogadható FSGT nemzeközi sporttalálkozóján.
Játékot. A Petőfi gólját He'e.1 lőtte.
Sz Lokomotív—Ceglédi LokomO'iv
MÁSODIK MÉRKŐZÉSÉT IS MEG.
1:1 (1:1) Az Sz. Lokomotív |ó láték
NYERTE A MAGYAR KOSARLABDA
kai döntetlent ért el Cegléden egyen,
VÁLOGATOTT
lő ellenfe'e eller' Góllövő:
Kakuszi.
Moszkva. A Moszkvában folyó fér.
Jók Uhrin. Víg és Kakuszi.
Európa, bajnokság soVasas Dinamó—Vaea's Izzó 0:0,
Bp. fi kosárlabda
Szikra—Makói Vasas 1:1;
Kecskeméll rán hétfőn a második forduló merkő.
Kinizsi—Légierők 1:1;
Kiskunfélegy- zéseit bonyolították le. A magyar vá.
csapata elházi Vanas—Gyuktl
Építők 2:2:
Bp. logatott győzött Belgium
len s ezzel biztositolta továbbjutását
Előre—Békéscsaba 3:2.
Megyei I. o. bajnoki eredmények: a legjobb nyolc közé.
57:35 (28:14).
Sz Bás'va—Hmv.
Dózsa,
4:2; Sz. Magyarország—Belgium
Kedder' a harmadik forduló mérkő.
Poétás—Sz. Haladás 7:3;
Sz. Petőfi
II—Dorozsma 1:1; Sz. Textilművek— zéselre kerül sor. Magyarország ko.
válogatottja a
Szovjetunió
Ce. Építők 10:1; Cs
Petőfi—Szentesi Búrlabda
Kinizsi 3:1; Hmv.
Petőfi—Sz. Dózsa- csapatával mérkőzik.
1:0; Hmv.
Építők—Mórahalom
2:1;
Hivatalos totónyeremények
Széfes)
Honvéd—Hmv. Va»as
3:2;
Mindszent—VLSz Kender 3:0.
A sporrogatiárok
1953. évi
21.
178.797.5 drb
két.
Járási eredmények:
Sándorfalva— heti fordulójára
hasábosnak
megfelelő
tlppszelvcny
Kübekháza 0:3;
UJszentlvár —Oezent.
oezlüiy.
iván 2:2; Tápé—Asotthalom 8:0, Ba. érkezett be a sportfogadási
Fetosztárra kerül összesen 268
láftya—De*7.k
1:0;
Szatymaz—Algyó hoz
ezer
196.25
Ft.
7:0.
12 találatos szelvény nem volt.
Úszás és vízilabda
11 találatos 87elvéry 3 volt. EbVasa® Izzó—Szegedi Dózsa 3:3 (1:0).
ben
a nyerőosztályban a nyereménv
A főbbet támadó Sz.
Dóz-a pontatösszege
egyenkint 28.825 Ft.
lanul lövő csatárai miatt nem tudta
10 találatot 30 pálvázó éri el.
A
legyőzni fővárosi ellenfelét.
nyeremény összege egyerklnt 2682.30
Asztalitenisz
forint.
A „tízek" baJrokHágának
eredmé.
270.en
értek el 9 találatot.
Ezek
nvei: Férfiak vervenyében 1.
Lukács (Sz Haladás). 2. Gazdik (Sz Pe, egyenkint 400 FI;.ot nyertek.
220 d r b 20. heti O találatos szol.
löfi); 3 - 4 - 5 .
Kovács (Sz
Petőfi);
egvenkirt 21.70
Klein (Sz Lok) és Sebők (Sz Haladás). vény volt. Ezekre
Ft-ot
fizet a spor.fogaddsl osztály.
A női győzte* Vekerdi II. (Sz I,ok);
2. Sági (Sz lok); 3.
Szabó
(Vö.-öa
Totóeredmények
Meteor). Az ifjúsági győztes Gál (Sz
Petőfi): 2—3—4.
Nagyiván. Weúnin.
x. 2, 2, 2, törölve, x, x, 2, x x,
ger és Kiér. falvi.
1. 1, 2.

A RÁDIÓ MAI

MŰSORA

Május 26, kedd
Kossuth rádió

Hírek, 20.10 Opera: Aida-. 2 2 . 1 3 Hl
rek, spór. 23.10 Szórakoztató zene.
24 Hirek.
5 Falurádió. 5.30 Hírek. 5.45 Heg.
Petőfi rádió
geli zene. 6 Levelezők jelentik 6.45
6 Fűvószene. 6.35 Kerlngőegyveleg.
Lapszemle. 7 Hanglemezek, 8.05 Kó. 6.45 Torna, 7 Csárdá.-ok, 7.35 Szóra,
rus, 11.3J Asszonyrovat, 11.50 Film- koztntő zere. 6 35
Fiatok ?? hangdalok, 12 Hirek, 12.10
Katonadalok Kzerszólók. 9 Népi zene 9.20
Gyer
és indulók, 12.30 Szovje"
népdalok, fnekrádió, 9.40 Zenélő doboz, 10 Hl
13 Szárkóztató zer e,
13.30
Népek rek, 10.10 Szimfónikun
zene, 10 40
dalaiból. 14.15
Opei-ettrészletek
15 | Zongora, 15
Rádióegviltles,
15.40
óra 30 Határőrség híradója, 16 Ope. Polkák, mazúrkék, 16 Zenekar) hang
ra részlelek. 10.20 Gyermekrrtdló.
16 verseny. 17 Magyar zeneszerzők
daóra 45 Orosz nyelvlecke. 17 Előadás laiból. 17.30 Hírek, ,#7.40
Somogyi
17.10 Egy falu - egy nóta,
1730 : épdalok. 18 Előadás, 18.15
Fúvós
Bányászműsor, 18 Dal a hazáról, 18 indulók, 18.40
Szív küldi 19
Elő"
óra 20 Előadás, 10 Hangos ú|sag, 20 adás
MOSZKVAI körúton
kétszobás.
össz.
komfortos Jószágturtá oo lakásom átadnám (szoba! konyhá',
Jószág* a rí á.
/csér; költ régmegtérftossel.
Érdek
lödni: Damjanics u. 28. sz. délelőtti
időben.
AGYBETÉT. 2 drb Mig használt, el.
adó 4—7-ig. Szt. Mihály u. 1. szám,
fldrzt. ba'
ÖSSZEKÖTŐ ner-Baszönyeg eladó, ta,.
kács ezövőnzéket vernék. Józsika: u.
29, fldszt 3.
EGY drb 530 BMW eladó v.-:gv e|
cserélhaő kisebbért.
Megtekinthető:
Bolyai János u. 11. garázi ba.
7 HÓNAPOS Berksir malacok, levM.
ajtó. gerenda, cserép
eladó.
Terez
u. 45. *7ám.
ELADÓ ogvéveí »üldö. három négyhónapos malac. Veresács u. 23.

DOLGOZÓ házaspárhoz gvermek mc!
lé varrv bejárónőnek menr ék. K Má"
rla. Munkác.sv u. L'b
NYULIÍETRECEK, rigy 'asztal eladó 4
hónapos füldök. Római krt. 35.
ELADÓ
nagytelJeFftménvű kvarclámpa. Sztálin krt. 46 I. 5. Tatoal
MODERN kéWcmélves
ú). dió rclca
mier felelö-eég mellett eladó. Sár dor
u. 35. szám.
JÓKARBAN lévő festett félháló. gver
mek va*ágy malraccal. fekete öltöny
eladó. Érdeklődni
vasárnap és hét
főn egész nap. Csongrádi sgt
BIh".
kózértső reengő.
EGYSZOBÁS
lakásomat
elcserélném
szoba, konyháéért
köt íégmegtárító
sel. Réz-a Fereré ngl '43. UJezecéd
MAGÁNYOS idős As-zony km-s i)-es
nagy (árnbérlo i szobát/ Sziál'n
krt
34. 1. 6. Horváth

