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Á BÉKE-VILÁGTANÁCS
Kedden délelőtt a Béles-Világ tanács ülésszaka folytatta
tanácsr
koz&sait.
Az ÉFÉDOSZ
nagytermében már fával a jelzett
időpont előtt
ott
van a többszáz küldött. Elfoglalják
helyüket a tanácskozás meghívott
vendégei
is. Itt van
Deák
János,
a róla
elnevetett
mozgalom
elindítója,
Szőczei
Sándor
Kossuthrdíjas
sztahánovista.
D,
Tóth
Mihályné
Mezőtúrról
jölt,
a
Bercsényitsz tagja,
sertésgondozó.
Ebben az évben már 410
munkaegységet
szerzett.
Básfi
István, a
heves megyei Kál község
egyik
megbecsült
leözépparasstja.
Begyűjtési
kötelezettségét
példásan
teljesítette, ezzel érdemelte ki azt a megtiszteltetést,
hogy részt
vehet ezen
a tanácskozáson.
Kaál József,
Hajógyár
sztaluíno'
a Gheorghiu-Dej
vista főmérnöke.
Nemes
Andor MunkarÉrdemrenddel
kitüntetett
kétszeres sztahánovista
mérnök is itt van•
Veres Péter
kétszeres
Kossuth-díjas
író egy színpompás népi viseletbe öltözött
menyecskével beszélget. Itt vannak Kónya Lajos, Illyés Gyula kétszeres
Kossuth-díjas és Szabó
Pál Kossuthrdíjas
írók.
Kileno órakor
elfoglalja
helyét a tanácskozás
elnöksége
és
néhány perccel kileno óra
után kezdetét veszi az ülés.
Gábriel D'Arboussicr,
a BVT alelnöke nyitotta
meg az
ülést.
Elsőnek J. C. Endicott
Nemzetközi Sztálin-Békedíjjal
kitüntetett
lelkész, a Kanadai Békebizottság
elnöke beszélt.

KEDDI

ÜLÉSE

dését, mint a «trade not aid* (ke- a merész tetthez szeretnénk folyareskedelem és nem segély)
elég modni, mert ez a legjobb értelemben vett keresztényi feladat.
kétesértékű politikája" — mondotta
A neves német békeharcos szavai
Lombardi.
Lombardi aláhúzta: e feladatok
megvalósításában különö3
nehéz,
séget jelent, hogy az amerikai ipar
egyre fokozottabb mértékben a háborús termelés merev és meghatározott útját követi. A ezónok nagy
hangsúllyal fejtegette, hogy ú j piacokat főleg
az elmaradott népek
fejlődésének gazdasági előmozdításával lehetne elérni. »Az elnyo-'
mott népek felszabadulása és fejlődése ma nyilvánvalóan elengedhetetlen feltétele a világgazdaság új
alapokon nyugvó fejlődésének
és
egyensúlyának* —
hangsúlyozta
befejezésül Riccardo Lombardi.

sokszor váltották kí a tanácskozók
helyeslését. Martin Niemöller után
Forbech norvég lelkész emelkedett
szólásra,
. , . ,

R a g n a r Forbech n o r v é g tiszteletes felszólalása

Forebch
bevezető
szavaiban az országban. Az Egyesült
Álla.
örömének adott
kifejezést, hogy moktól való
függőség
pénzügyi
azon erők képviselőivel
találkoz- nehézségeket eredményezett
Nor.
hat a
Béke-Világtanács
ülésén, végiában.
melyeknek győzn i ők kell és győzni
„A nemzetközt feszültség enyhü.
is fognak, mert ezek a béke és * lése tehát számunkra Északon ige n
jóakarat hatalmas erői.
nagyfontosságú" — mondotta For.
„Igen sajnálatos — mondotta a bech tiszteletes. — Most, amikor
szövetsé"
továbbiakban — ,
hogy országom, a Szovjetunió éa a vele
de
Norvégia, Dániával együtt csatla- ges államok nemcsak szóban,
s
kozott az atlanti paktumhoz.
Ha tet[el is kimutatták szándékukat
minden érebben a kérdésben ma népszava, kölcsönös megértésre,
érdeklődéssel
zást
tartanánk,
népünk
legna- telmes ember nagy
megnyilvánugyobb része bizonyára ezen
szer- vár hasonló pozitív
ződéshez való
csatlakozás
ellen lásokat a nyugati blokk részéről.
Forbech lelkész nagy tetszéssel
foglalna állást."
James Endicott k a n a d a i lelkész felszólalása
J . B.
Fig.
A nép egyhangú, erős ellenállá- fogadott szavai után
sába ütközik
Norvégiában az is, gins angol szakszervezeti vezető
Jameg Endicott felszólalása eleEndicotl szembeszállt azzal
az
Martin Niemöller német evangé- hogy idegen erők rendezkednek be lépett a mikrofonhoz.
jén méltatta a világ békemozgalmá- állítással, hogy a
békemozgalom
likus
lelkész
kezdte meg ezután
nak azt a javaslatát, hogy az öt cselfogás a nyugati egység felbonnagyhatalom ünnepélyesen biztosít- tására és szétszakítására.
beszédét)
Figgins brit k ü l d ö t t felszólalása
sa a világ népeit, nem fognak háHangsúlyozta
a
továbbiakban,
borút viselni egymás ellen és mu- hogy a gyarmatosító nyugati nagyFiggins
bevezetőben a közeli a kereskedelem. Ez alkalmat nyújt,
tassák kl errevonatkozó jószándéku. hatalmaknak akizsákmányolt népek Martin Niemöller lelkész koreai
fegyverszünet
hatalmas főleg az európai nemzetek Számányngatnémetországi
kat azzal, hogy első lépésként le- ellen viselt háborúja is fenyegeti
politikai és gazdasági jelentőségé- ra, hogy kiterjeszthessék kereskek ü l d ö t t felszólalása
ülnek tárgyalni. A világ békemoz- a
és a
vel foglalkozott, majd felvetette a delmüket a Szovjetunióval
világbékét. Szilárdan
szembe
galma legfőbb erőfeszítéseinek arra kell szállni azzal az állítással, hogy
kérdést, hogy meddig terjedne
a vele szövetséges kcJejeurópai orszá.
*Aki a békét óhajtja, annak koreai béke. Koreai béke,
kell irányulniuk, hogy egy ilyen ta- a gyarniiati felkelések „a kommukoreai gokkaL
lálkozó létrejöjjön.
nisták által szított felforgató
és akarnia kell a megértést is az el- és kínai béke vagy egy mindent felMihelyt ezt megtesszük —
szőlenféllel* — ez magától értetődő ölelő világbéke
lenne-e?
Ezzel
— Talán egy világ viszonylatá- bűnös összeesküvések."
gezte le véleményét
Figgins
—
ban alkalmazott népszavazás erről
James Endicott annak a vélemé- dologként hangzik és ebből kell ki- kapcsolatban rámutatott a máris bizton mondhatjuk, hogy leraktuk
egyre
élesebben
felszínre
kerülő
a kérdésről felhívhatná az östsees nyének adott
kifejezést, hogy a indulnia minden igazi béketöreka teljes
foglalkoztatottság
alapvéleménykülönbsékormányok figyelmét arra a ta- gyarmatosító
nagyhatalmaknak vésnek. — Kezdte beszédét Martin amerikai-angol
jait, alapot teremtettünk a világgekre.
gadhatatlan tényre, hogy a népek nem erőszak alkalmazásával, ha Niemöller,
termelés fokozatos
emelkedéséhez,
Az olyan országok — folytat'a,
bókéhez vezető
tárgyalásokat kö. nem a gyarmati népekkel
folytaaminek velejárója a rövidebb munEzzel — folytatta — felvetődik az — mint Nagy-Britannia is.
meyotelnek — mondotta.
tandó tárgyalások útján kell megkanap és az
állandóan emelkedő
*együttélés* problémája, melyről az
seHangsúlyozta, hogy a népeknek oldást keresniük, mert különben ez utóbbi években annyit beszeltek és lyek elfogadták az amerikai
életszínvonal.
gélyt, most részesedési Jogot köve.
ilyen tárgyalások tartására
irá- a hatalmas konfliktus végső fokon írtak. *Lehetséges-e
vagy
tem
telnek a kereskedelemiben.
hogy
Ezután Thakin Csit Maung burnyuló
követelése
világméreteket pusztulást hoz a Nyugat számára. az
együttélés
mindkét
világ,
öltött. Winston Churchill, és máI. C. Endicott beszédét gyakran ban?" Olyan vitatéma ez, amely függetlenekké váljanak a kül.ső se- mai volt parlamenti képviselő 6zá.
gítségtől.
molt be a
Kuomintang
burmai
sok legutóbbi nyilatkozatai ls elis- szakították meg tapsok.
— a résztvevők ízlése és beállítottAz amerikai gazdasági politika agressziójáról és a burmai nép bé.
merték a
nagyhatalmak között
A következő szónok V. Boucek, sága szerint — világpolitikai, tárleggyengébb
pontja keharcáról.
folyta landó ilyenirányú
tárgyalá- a csehszlovákiai Lenin Művek szta- sadalompolitikai, gazadságpolitikai, páncéljának
sok jogosságát és időszerű voltát.
hánovistája volt,
kultúrpolitikai és világnézeti szempontból tárgyalható. De semmiféle
Thakin Csit Maung ( B a r m a ) felszólalása
V. Boncok csehszlovák k ü l d ö t t felszólalása
vita sem változtat azon a tényen,
hogy az együttélésen kívül
nincs
Burma képviselője részletesen is- éa a Kínai Népköztársaság kormá.
az
agressziós más lehetőség, melyről még vitázni mertette a Kuomintang-kíikk
V. Boucek beszéde bevezető szavai- újjászületésével,
ag- nya) között.
felélesztésével, a re- lehetne, mert az egyetlen alterna- resszióját. Tények és adatok alapban arról beszélt, hogy a cseh- Wehrmacht
A burmai kormány azért is Jelenszlovák nép óhaja a nemzetközi vansszellem támogatásává! és ka- tíva: az ellenfél
megsemmisítése, ián számolt be a Kuomintanir-lzan- tette be az amerikai kormánynál a
tonai
támaszpontok
létesítésével,
problémák, közöttük a német kérkiküszöbölése lenne. Erre a lehető- dák Burmífcan elkövetett emberte- „technikai együttműködési szerződés békés rendezése, majd kijelen, hiszen mindez éppen abból ered, ségre azonban senkisem gondolhat len pusztít.fairól és
gyilkosságai- dés" felmondását, hogy megszabahogy a potsdami szerződést
nem komolyan.
tette:
ról s arra
hívía fel a figyelmet, duljon az amerikai nyomástólf
Országunk
politikája
teljesen tartották tiszteletben. A Szovjetunió
Burma képviselője végül beszáSzámunkra csak egy út van: a hogy a Ku|min ang-agresszió elvápotsdami szerződés
megfelel a Béke-Világtanács a Né- kormánya a
laszthatatlan?
az
amerikai
imperia. molt a burmai nép elszánt és harcos
békés
együttélésről
nem
vitázni
világosan
megfogalmazott
elveiből
pek Bécsi Békekongresszusa által
listák háboéús terveitől.
ellenállásáról. A burmai nép minden
és az egész világ békeszerető népei kiindulva elkészítette a Németor- kell, hanem meg kell kísérelni.
Thakin Csit Maung rámutatott, erejével harcol az agresszorok ellen.
szággal
kötendő
békeszerződés
A békés együttélés nem egyszeáltal kijelölt politikának.
melyet megvalósítunk, hogy a Burmában tartózkodó kuo- Ma már a burmai hadsereg szünet
A csehszlovák nép békés kap- konkrét tervét ée felhívta a nyu. rűen cél,
kormányait
azok hogy azután birtokoljuk. A béke mintang-csapatok
a délkeletázsiai nékül harcban áll a kuominlang becsolatokat óhajt a többi nemzetek- gati hatalmak
tolakodókkal a a népi
ellenállási
megvitatására.
akkor
is,
ha
már
elértük,
allandó
kel. Etekintetben a Németországháború kiprovokálásának eszközét is erők a reguláris hadseregnél ls ke.
feladat
marad,
mint
ahogyan
talán
Ügy véljük, hogy a Béke-Világgal való kapcsolataink igen fonjelentik. Idézett egy kézrekerült ok. m'ényebb harcot vívnak.
tanács és az egész békemozgalom sohasem válik magától értetődő és
tos helyet foglalnak eL
mányból,
amely utasításokat tarial.
A burmai nép
felismeri, hogy
Mi Németország szomszédai va- ténylegesen hozzájárulhatnak a né- nehézségnélküli állapottá két emgarázdálkodó harcát össze kell kapcsolnia a világ
együttélése a
házasságban. mázott a Burmában
gyunk — mondotta V. Boucek •— met kérdés békés megoldásához az- ber
parancsnokához: népeinek a bókéért vívott harcával
és igen természetes, hogy
saját zal, hogy nagyszabású mozgalmat Ezen a síkon a megállás visszafej- egységek egyik
— mondotta beszéde befejező részé,
érdekünkben
békében
akarunk fejleszt ki valamennyi ország köz- lődéssel egyenlő, a békének növe- „Terveink sikeres megvalósítása ér.
elsor- d ekében- — hangzik ebben az ok. ben Thakin Csit Maung.
megnyerésére
az kednie kell, ha neim akar
vele élni, barátian együtt akarunk véleményének
A következő felszólaló
Ernst
vele működni. Nem tévesztjük ösz- alábbi követelések teljes kivívása vadni.
mányban — zavart kell keltenünk
«ze és sohasem tévesztettük
ösz. céljából:
Hallottuk,
hogy
ugyanakkor, e két kormány (a burmai kormány Fischer osztrák képviselő, a Béke.
Világlanács tagja volt.
sze a német népet sem Mlmos
1. A potsdami szerződés elveinek amikor végre megfogható közelségcsászárral, sem az előttelévő egyéb
császárokkal, sem pedig
Hitlerrel
és bandájával.
V. Boucek
ezután
részletesen
foglalkozott a potsdami egyezménynyel. Elvitathatatlan, hogy a német kérdés mpg mindig nincs megoldva — mondotta — noha nyolc
év telt el a háború befejezése őja
és éppen
azért nincs
megoldva,
mert a potsdami egyezmény
nem
hajtották végre következetesen.
Semmiesetre sem fogadhatjuk el
azt a tényt, hogy a potsdami szerződést Németország nyugati
zónájában nem alkalmazzák. Nem értünk egyet, nem érthetünk egyet
az újrafegyverkezéssel, a nácizmus

teljes alkalmazása az egész német
területre vonatkozólag.
2. A Németországgal kötendő békeszerződést célzó tárgyalások újrafelvétele.
3. a bonni különszerződés ós nz
úgynevezett európai védelmi közösségre vonatkozó szerződés semmissé nyilvánítása, mivel ezek támadójellegű katonai szerződésele, amelyek nemcsak a potsdami egyezménnyel állnak ellentétben, hanem
a nemzetközi jog érvényben lévő
elveivel is.
V. Boucek nagy tetszéssel fogadott beszéde után Riccardo Lombardi volt olasz miniszter, képviselő szólalt fel.

R i c c a r d o L o m b a r d i olasz képviselő
felszólalása
Riccardo Lombardi a nemzetközi
megegyezés gazdasági
kérdéseiről
beszélt. Felszólalása elején kifejtette a jövedelemelosztás rendkívüli egyenlőtlenségét.
Ezzel kapcsolatban adatokat
hozott fel arra:
hogyan törekszik az Egyesült Államok gazdasági politikájával
is
állandósítani ezt a helyzetet, -

Lombardi elsősorban a tőkés országok szemszögéből vázolta egy
nemzetközi enyhülés gazdasági következményeit.
„A KelefEurópával és ® Kínával való kereskedelmi kapcsolatok
— akárcsak részleges — ú iraíelvétele sokkal jobban megoldaná Nyugateurópa fizetési mérlegének kér-

be került Koreában a fegyverszüErnst Fischer osztrák k ü l d ö t t felszólalása
net, a világbéke másik, elsőrendű
fontosságú,
veszélyes
pontjának
Ernst Fischer bevezetó szavaiban előzékenyen viselkedett. Azt javahelyzetét egy újabb esemény •—
remélhetőleg alapvetően megvál- arról beszélt, hogy a nemzetközi fe- solta, hogy az osztrák államszerzőszültségben mutatkozó jelenlegi eny. désre vonatkozó tárgyalásokat
e
toztatta.
hüléssel az osztrák kérdés megoldáA
Nemcsak arról van szó, hogy a sának lehetőségei is kedvezőbbekké legmagasabb síkon fol/tassák.
Szovjetuniónak azt a hajlandóságát,
Német Demokratikus Köztársaság vállak.
hogy teljesíti az osztrák kívánságoterületén rendszabályokat
vontak
Visszapillantást vetett az osztrák
vissza, hanem ugyanakkor arról is, kérdés eddigi történetére és emié. kat, nemcsak a lakosság, hanem a
kormánykörök ig elismerik."
hogy nagyszabású kísérlet történt kez'etett arra, hogy az
Amerikai
Ausztria csak egy módon kerülhet
arra nézve, hogy enyhítsék a nyolc Egyesült Államok két évvel ezelőtt
ki nyomorúságos helyzetéből: ha le.
év óta veszedelmesen kifejlődött új, ügynevezett „rövidített
szerzőtér a hidegháború útjáról, az egybelső nómet feszültséget.
dést" terjesztett elő a már csak
Az eredmény — melyet részben nem elfogadott osztrák államszerző- oldalú gazdiasági és politikai kapcsa,
saját tapasztalatomból tudok bizo- dés helyett. Ez a „rövidített szer latokról, az amerikai háborús elő.
készületek rendszerével való össze,
nyítani — az. hogy új reménység ződés" — müla'ott rá
Fischer —
hulláma vonul át népünkön, annak sem a függetlenséget sem pedig a fonódásrój s a semlegesség és füga reménynek
hulláma, hogy most demokratikus fejlődést nem bizto- getlenség útját választja.
mégis eredményt
ígérő tárgyalá- sítja Ausztria számára.
A továbOsztrák kormánykörökben
sokat
sokra és végülis a német kérdés bé- biakban elmondotta, hogy bár időbeszélnek Európáról, Ausztria euró.
kés megoldására kerül majd sor.
a
közben
Anglia és
Franciaország pai küldetéséről,
melyért a népMindnyájunkban e g y remény- hajlandónak mutatkozott a „rövidí- nek áldozatokat kell hoznia. Helyes,
ség él a béke megteremtésére és tett szerződés"
visszavonására, az legyen Európa, de
engcdheljiike,
megtartására: bárcsak sikerülne a Amerikai Egyesült
Államok maka- hogy Texas és Kenluckv lovagjai és
becsüleles fáradozásoknak és tár- csul kitart provokatív javaslata mel „megmentői" írják elő nekünk, hogy
gyalásoknak a
békés
együttélés lett.
mit j,s jelent Európa.
Európában
merész cselekedetét megvalósítani
A Szovjetunió szerepéről szó'va nyilvánvalóan beletartozik a Szov— mondotta végül Niemöller lel- Ernst Fischer kiemelte: ..A Szov(Folytatás a második oldalon.)
igen w
kész, — És mi keresztények, ehhez jetunió Ausztriával szemben

r

(Folytatás az első oldalról)
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I. G. Erenburg Nemzetközi Sztálin Békedíjjal kitüntetett í r ó
felszólalása

A
leg értékesebb támogatás —
folytatta Ernst Fischer —, amelyet
Ausztria jelenleg adh,at, a becsüle.
fces semlegesség politikája lenna, az Rendkívüli napokban
A Szovjetunió annakidején iöbB
gyűltünk | és
minden
állam
között bér
a politika, amely távoltartaná or- össze: megszűnik' a koreai lidérc- két
se*
akarunk.
Mi
kölcsönös olyan barátsági és kölcsönös
szágunkat minden egyoldalú kötele, nyomás, végetérnek az égő váro- megbecsülésen és egyenlőségen ala- gélynyújtási
egyezményt írl alá,
zettségtől, gazdasági kapcsolatokat sokról, meggyilkolt
gyermekekről puló békét akarunk. Az a benyo- amely az agressziós erők újjáéleépítene ld megkülönböztetés nélkül szóló újsághírek, végeszakad egy másom. hogy most mindenki meg- dése ellen irányult. Ilyen pl. a franminden országgal, szembehelyezke- békés ország
puszlításának,
vé- érti, milyen veszélyt rejt magában cia-szovjet és az angol-szovjet egyez,
állam számára
az mény.
dés az uszítás és a gyűlölet minden, get ér a meggyötört emberiség szé- egy szuverén
Lehetséges, hogy
egyes
olyan háborús
blokkba való be nyugati politikai
fajta propagandájával, a hideghábo- gyene.
funkcionáriusok,
Befejeződik
a
háború,
minden té- akik az ulóbbi évek folyamán szárúnak ezziel az alvilági muzsikájá- mely azzal fenyegetett, hogy más kapseolódás, amelyben
ren a. legerősebb, ilte'vo a leggaz mos különféle, olykor
val.
egymással
országokra és világrészekre is átdagabb hatalom dönt. Ez a veszély ellentéles okmányt írtak alá, meg.
— Ezekért a célokért harcol nz terjed, ezeket is magával ragadja.
csak fokozódik azzal, hogy sok szu feledkeztek a Szovjetunióval
kö«
osztrák békemozgalom — mutatott A béke első nagy győzelme ez t}
verén állam térületén külföldi ka- 'ott békefenntartó
szerződéseikről.
rá befejezésül Ernst Fischer,
mi győzelmünk, barátaim!
tona; támaszpontok vannak,
Ilyen A szovjet emberek azonban komoEzután Han Szer J a író, a KoEmlékezzünk vissza ^ közeimult- körülmények között a szuverén á'lyan
veszik
aláírásukkal
meg.
reai Béketanács elnöke szólalt fel. ra,
mozgalmunk kezdetéire.
Mi- lam nem tahet biztos afelől, hogy
pecsételt szerződéses
kötelezettséAz emelvényre lépő koreai írót a lyen egyedülállóknak
tüntettek fel akarata ellenére nem sodródik-e há
geiket és a SEÓbanforgő szerződéjelenlévők taps vihara köszöntötte. A bennünket akkor!
Emlékezzünk a borúba. Vegyük például az ú. n;
béko
teremben mindenki felállt helyéről, .gúnyolódásra, rágalmakra, fenye- európai védelmi közösséget, amely seket továbbra is az európai
tekintik, termesze,
hogy üdvözölje a hős koreai
n'ép getésekre, erőszakoskodásokra. 1949 nem az európaiak szabad akaratá- biztosítékának
tesen abban az esetben, ha a szerképviselőjét.
áprilisában elítéltük a
hideghábo- ból született meg, hanem olyan szer.
ződéseket fhindkét fél betartja.
rút és kitartottunk a
nagyhatal- vezet, melyet má s világrész képviseAmi pedig a kis államokat illeti,
H a n Szer J a koreai k ü l d ö t t felszólalása
mak közötti tárgyaláspk
mellojt. lői kényszerítettek rájuk.
az ENSZ visszatérése alapokmányai
1953 áprilisában erről beszélt EisenValóban
nem
csupán
önző
nemszabadságáért és függellenségéért hower etaök
Drága Barátaim!
szelleméhez, továbbá azok a
megis.
Varsóban
az zeti érdekből, hanem
nemzetkőzi
amelye,
befejezését
és szempontból is igazságos a szuverén nemtámadási szerződések,
Korea népe azzal
bízott meg, harcolt féa harcol ma is, hanem el- ázsiai háborúk
hogy tolmácsoljam forró üdvözletét sősorban a világ békéjének ügyé- Kínának az ENSZ-be való felvéte. államok szembehelyezkedése
azza'. ket a szóban forgó állaimok szomköthetnek, sokkal r.a.
és megosszam veletek a Koreai Népi ért. Ez a körülmény az összes béke. lét követeljük. Ahogy visszaemlék- hogy területükön idegen
csapatok szédaikkal
bizton,
rokon- állomásozzanak, továbbá, hogy ú. n. gyobb mértékben szolgálja
Demokratikus Köztársaság és
az szerető népek Szereteté} biztosította szem, Attleemek neim volt
blokkszenves a varsói kongresszus, most „nemzetek
Egyesült Államok közöltt fegyver- számunkra.
feletti
hadseregeket" ságukat, mint egy katonai
Ha
az
amerikai
kormány azonban támogatja a békeharcosok, állítsanak
szüneti egyezmény aláírásával kapfel
idegen
parancs- ba va]ó belépés, ahol valóságban
a
kezdet
kezdetétől nak azt a javaslatát, hogy szüntes- nokság
csolatos örömteli reménységet. A nyomban
alattEz
a
kérdés még tanácskozási joguk sincs.
tanúsított vol- sék meg a háborúkat Ázsiában és nem
Említettem már, hogy az
álla.
fegyverszüneti egyezmény aláírását fogva jőszándékot
csupán
egyik
vagy máfüggetlensége a
béke
nemcsak m l koreaiak várjuk türel- na és teljesítette volna a pot- a legrövidebb időn belül ismerjék sik államot érinti, hanem minden mok igazi
egyaránt,
tekintve, hogy biz|osítéka. Feltehetik n ekem azt
metlenül várja a világ valamennyi sdami egyezmény előírásait, Ko. el az ENSZ-be n a Kínai Népköz- államot
vezetőinek, a kérdést, vájjon vonatkozákre ez
ntpe — kezdte beszédét Han Szer rea már 1945-ben egyesült volna. társaság képviselőit. A népek bé- egy bizonyos hatalom
H a az amerikai csapatok kivonultak kokongresszusán kijelentettük, hogy sőt olykor Titokzatos
erőtényezői, Ázsia és Afrika népeinek függetJa.
volna Koreából — amint azt annak, az á.lamok
blokkok, lenségi harcára is. Senkinek sincs
szuverén itása
szoro- nek alárendelt agresszív
Az amerikai felet először kormá. idején a szovjet csapatok tették —
kétsége
aziránt,
san
összefügg
biztonságukkal. külföldi katonai támaszpontok, to természetesen
nyunk és a Kínai Népköztársaság sokások emberélet menekült
volna Erről beszélnek most a skandináv vábbíl úgynevezett „nemzetek fe- hogy a szovjet emberek szimpátia.
javaslata késztette a félbeszakított meg a pusztulástól. H a az amerikai
országok miniszterei, Mendes'Franee le'ttí
hadseregek"
létesítése
a ja nem az elnyomók, hanem az eltárgyalások folytatására és arra, kormány a kezdet kezdetétől fogva
és Nagy-Britannia miniszterelnöke. háború
A felteit
kitörésének
veszélyét nyomottak felé irányul.
hogy megegyezzen velünk nz alap- betartotta volna a gEtói egyezmény
Nagy utat tettünk meg, nagy dol- fokosai.
Ml,
a
béke
liívei, kérdésre azonban a béke megvédő,
velő pontokban.
Javaslatunk
az előírásalt, a hadifogoly-kérdés már
gokat vittünk véghez és nem
árt melegen támogatunk minden olyan se szempontjából szeretnék
válaegész világnak újra bebizonyította több mint egy évvel ezelőtt megoltöbbször szólnunk eirőil itt, a Béke. becsületes javaslatot,, amely nemzet- szolni. Churchill és Attlee
meg.
politikánk békeszerető és észszerű dást nyert volna, ami annyi szenVilágtanács ülésén, amely magára közi ellenőrzés alatt végrehajtandó mosolyogták egyes napi lapok erőn'
voltát. Ez a politika a népek barát- vedéstől kímélt volna meg bennünvonja a háborút gyűlölő
minden általános, fokozatos lefegyverzésre állítását, hogy Vietnam
függésén*
ságán alapszik és békés együttmű- ket.
irányul, azonban
határozottan el- sági harca nem
ember figyelmét
más, minj a
ködésre törekszik minden országgal.
Nem
Természetesein nem szándékozom ítéljük a revansiszta erők felfegy- Szovjetunió mesterkedése.
A panmindzsoni hadifogoly megMásodszor a koreai nép hősi harca,
verzését ás állítolagois
nemzetközi kételkedem abban, hogy Churchill
amely a kínai önkélesek tosivéri se. állapodás azt a meggyőződést kelti a békeharcosok közé sorolni azokat szervek ellenőrzése alatt álló
új és Atttee a maláj nép követelések
valamilyen
gítsőgével megvédd munkáját és füg. bennünk, hogy ez csupán n kezdetét a politikusokat, akik
hadseregek felállítását, amely szer- nek teljes törvényszerűségével iü
jelen/ti
az
összeg
vitás
nemzetközi
oknál
fogva
ilyen
vagy
olyan
fenn
getkmségét és amelyet nem törtek
bizonyos tisztában van. A
háborús erők
békés
megoldásának. tartással mos} fogadják Párizsban, vek tulajdonképpen egy
meg selm a legvéresebb harcok, sem problémák
halalom vezérkarai.
Politikai fandorla|ai,
amelyeknek
A
béko
fenntartása
és
megszilárdíVarsóban,
Bécsben
tett
néhány
a legbarbárabb bombázások. Har.
A háború veszélyét természetesen
kapcsolatmadszor pedig a béke híveinek ön. tása érdekében el kelt érni, hogy javaslatunkat. Ami bennünket, bé- a nagyhatalmak teljes megegyezése a laos.i eseményekkel
a
nagyhatalmak
közötti
békeegyezban
tanúi
lehettünk,
nzt
bizonyít,
keharooeokat
illet,
nem
forrná]
[uok
feláldozó harca az egész világon.
mény létrejöjjön, el kell érni, hogy és nem formálunk
szerzőt
jogot fogja véglegesen kiküszöbölni. Cé- ják, hogy a fegyverek alkaUrezá.
Mindezek ahhoz vezettek, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetében a béke programmjára, n«m akar- lunk — a. békepaktom. Azonban — sa a nemzeti felszabadító mozgalmind az indiai
kormány
feje, elfoglalja helyét a nagy ktnai nép juk megszégyenítőm a tárgyalások mint már mondottam — az odave- makkal szemben
újabb
háborús)
Nehru. mind az angol
kormány törvényes képviselője, e". kell érni, eszméjéhez késve csatlakozókat, mi zető út nem rövid és nem is sima. tűzfészkek, újabb Korea létrejötfeja, Churchill, késznek mutatkoz- hogy a német kérdés békés megöl, készek vagyunk támogatni bármely Minden nép továbbra is joggal törő- tének veszélyével jár. Éppen ezért
dik a saját biztonságával. A sem- támogatjuk mi, a béke hívei,
tak .a fegyverszüneti
tárgyalások dá-sf nyerjen, ki koít vívni az ázsiai nemzet,
ez
bármely
államférfidnek
problémáinak
rendezését. bármiféle kezdeményezését, ha az legességi mozgalom egyes országok- összes népeknek a
kedvező befejezésének támogatásá- népek
függetlenségban
talán
nem
is
olyan
jelentékeny
meg
Ieetl
oldani a becsületes szándék vezeti,
ra, jóllehet az angol csapatok mind Egyszóval
hez való jogát, s foglalunk határohogy reális erőtémyező,
azonban az a
olyan
vitá s
problé- enyhíts^ a nemzeitközi légkör
a mai napig Koreában vannak 'és minden
fe- hangulat, amely a külpolitika meg- zott állást emellett, hogy a fennaimeCy
kiélezi a 'nemzet- szültségét és
harcolnak az amerikaiak oldalán. mát,
módot találjon
a változtatására, a nemzeti független, álló konfliktusokat tárgyalások útj á n oldják meg.
A koreai hadifoglyok hazatolepí- iközi helyzete^ és ú j háború magvát méltányos megegyezésre.
ség hathatósabb
megvédésére, az
Désére vonatkozó kérdés megoldása hinti el, olyan háborúét, amely a
Az előállolt ú j helyzetbe a nem"
Nincs szándékunkban
az
sem, idegen katonát támaszpontok létesíhozná
és a fegyverszüneti egyezmény lét- legszörnyűbb pusztításokat
hogy a béke
első
győzelmének tésének megtagadására,
az ú. n. zetközl feszültség kétségtelen eny,az
emberiség
számára.
Ezek
a
virejötté még wem jelenti az egész
örömével eltelve egymás
üdvöz- „európai hadsereg" feiúil.ftásának el- hülése közepette az állani szuverétárgyalások
koreai kérdés megoldását. Hisszük, tás problémák békés
lésére, jókívánságok
kicserélésé- utasítására, sőt itt-ott a kívülről rá- nitásánuk és biztonságának kérdése
hogy a fegyverszüneti tárgyalások útján mind megoldhatók.
rc ós tapsra szorítkozzunk. A há- erőszakolt
katonai
szövetségekből rendkívül fontossá válik. Mi, szov.
sikeres aláírása után békés úton siEzután
V.
Morrow
ausztrá- ború erői távolról sem érzik vere- való kilépés irányában is megnyil- jel emberek, megértéssel és móly
or.
kerül kivívnunk nz idegen csapatok, llal szenátor felszólalására került ségülcet, a koreai megegyezés szá- vánul, egyre növekvőben van és ma szimpátiával kísérjük minden
szág népének saját biztonsága megnak Korcából való kivonását, mert
sor, majd Ivor Montsgu, a Béke- mukra csupán az első nagyobb ku- már mindenkinek számot kel! vet- védésére irányuló törekvését. Mint
e csapatoknak Koreában való bárdarc.
nie ezzel « hangulattal. Nekünk, a
milyen tartózkodása ú j konfliktusok világtanács titkára emelkedett szóMíg egyeseket a mérhetetlen kap. béke híveinek minden olyan lépést eddig -is, most '« ós ezentúl is
szakította zsiság fart vissza a megegyezés esz- támogatnunk kell, amely az államok mindenkor elismerjük minden népmagvát, hordja magában. A népek lásra. Szavalt többszór
maguk akarják megoldani sorsukat meg a küldöttek tetszésnyilvánítá- méjétől, addig másokat — akik a szuveréni (ásának megszilárdítására nek azl a jogát, hogy önállóan élói nem tűrniek idegen uralmat ma- sa.
háború
mieüett
kardoskodnak — és biztonságuk megvédésére irá. jen és szabadon válassza meg azt
az életformát, amelyet a maga száguk fölölt.
fanatizmus,
a
haladás
gyűlölete nyut.
Az ülés következő szénoka Car- a
mára a legjobbnak
tart. A béke
jövőtől
való
félelem
szállta
Időnkén}
felvetik
kérdést,
hogy
a
Feladatank — mondotta a továb- los Augusto Leon venezuelai író
meg.
Látjuk,
milyen
csökö.iyö. az olyan állam, amely elutasítja a nem épí;hető cstipán az egyazon
biakban Ham Szer Ja —, hogy ne volt,
a
A venezuelai írót melegen sen óhajtják
a koreai
vérözön katonai
blokkban való részvéte't, nézetet vallókra és barátokra,
nézeteiket
valló
csupán a koreai fegyverszüneti meg. ünnepelték a megjelentek. Különö- meghosszabbítását
a
szöuli
ve. hogyan védheti meg biztonságát. Az békét az ejtérő
állapodás ügyét vigyük sikerre. Le- sen lelkessé vált a taps akkor, ami- zctők. Míg a koreai fegyverszünet agresszív paktumokban való részvé. és egymással szemben bizalmatlanegyütt
Anna Seghers
Nemzetközi LI Szin Man} rémíti meg, adldig tel visszautasítása már magában sággal teli emberekkel is
gyen ez csupán dicső kezdeté az kor
kitüntetett
né- a német kérdésben a nagyhatalmak véve is növeli — nemhogy csök- kell építoni. Nem akarjuk raosi felösszes nemzetközi konfliktusok meg. Sztálin-bókedíjjal
idézni a vádaskodásokat, támadáso.
met írónő odasietett hozzá és a közötti békés megegyezés eszméje kentené — az állam biztonságának a
oldásának!
k t és fenyegetéseket, hanem azokAdcnauer
urat
tartja
rettegésben
kilátásait.
Mi,
a
béke
hívei,
régóta
egy.
Népünk harca nem volt hiábavaló. két bókeharcos író megölelte
Nevetséges lenne szemet hunyni
a harcolunk az
Egyesült Nemzetek kal iis megegyezésre akarunk iépni,
A koreai nép nem csupán
a saját mást.
hideg- és melegháborút áhítozó em Szervezetének újjáteremrtőséért, amely akikről igazán nem mondhatjuk el,
berek aktív ellenállása felett.
Fá- létrehozóinak elveit követve valóban hogy régóta mélyen és forrón sze.
radhatatlanul azon ke't dolgoznunk, az őszes államok biztonságának le- re'nck bennünket
Carlos Augusto Leon felszólalása
hogy az igazságot mindenkiben tu- téteményesévé válhatna.
Barátaim, úfunk első
szakasza
— A' m l
(szabadságmozgalmunk datosítsuk. Mindent el ken követ,
A tárgyalások kölcsönös engedmé- végelért. De mi ncm állunk meg. A
Carlog Augusto Leon venezuelai
niink,
hogy
hangosan
zengjen
az
nyek.
a
kölcsönös
megértés
és
a
küldött felszólalásának
bevezető vezérei függettletnsőgi harcaink kökoreai fegyverszünetét bőkének kell
emberek
száz- és
százmillióinak megállapodások ezelleme, amely min- követnie. A
koreai tárgyalásokat
szavaiban arról a hatásról beszélt, zepette hűefk maradlak a béke ügyé.
hangja, hogv e hang eljusson azok. dssnült kezdi háttérbe szorítani
a!
követ,
amelyet a nemzetközi feszültség a hez és a mi országaink közötti szö- hoz is, akik nem akarják meghal- ultimátumok, diktátumok és fenye- egyéb tárgyalásoknak kell
niök: a világban sok az ideggóc és
népek éleiére gyakorol. Elítélőleg vetség létrehozásán
fáradoztak, lani, el kell érnünk, hogy minden getések politikáját, van hivatva meg- sok. lúl sok n száraz puskapor Még
nyilatkozott az északatlanti szerző- hogy felvehessék a harcot minden kormány figyelembe vegye a népek változtatni az Egyesült
Nemzetek nagyobb erőfeszítésael
harcolunk
désről, a bonni és párizsi szerződé- újabb leigázás! kísérlettel szemben. békeakaratát s ne az üzletemberek Szervezetének légikörét és visszadni majd ,a bakéért, hogy
mirdegyi.
és
politikai
szélhámosok
intrikáira
elvesztett tekintélyét. Ehhez azon. künk szégyenpír nélkül tokinthessen
sekről ég azokról a katonai egyez— A jelen pillanat kiváló alkal- hallgasson.
ban arra van szükség, hogy Kína gyermekeire,
Budapesten
épúgy
ményekről. amelyek egyes
latinTudjuk, hogy a béke útja nehéz elfoglalja törvényes helyét az Egye- :
Moszkvában épamerikai államok és az
Amerikai mat nyújt nekünk arra, hogy hűek út. Naivitás lenne azt hinni, hogy sült Nemzetek Szervezetének kehe- m nt Londonban,
ügy
mint New-Yorkban.
AnTdim
Egyesült Államok kormányai között maradván legszebb hagyományaink, az emberiség álmából
felébredve, iében Ezt Nagybr:tani.-ita A'Jtamfér. Bécsben minden nép — tegyen ,»z
hoz, részt vehessünk a nemzetközi ogyszerro a Teljes mcgcwrzéa fa'. fiai már Ize látták s én
létrejöttekremélem, kicsi vOgy nagy — azon jogáról be— A nemzetközi helyzetnek «zck feszültség megoldásában. Az ez év hőflpTi egét láfia maga fölött. De liogy az Egyesült Államok vezetői" széltem. hogy maga dönthessen sor.
a béko első sikerei vn1°m!fíle vál- nél is sor kerül erre. Kína részvé- sn felől, egy francia közmondást
a következményei — mondotta —, decemberében Caracas'ban összeülő tozást
hozfak. A
szellemi bon'',
Szer- idézte.:
a szénégető, úr a maga
konferenciának az amelyet a hideelháhoní hozott ma- tele .az Egyesült Nemzetek
amelyeket a háború híved kihasznál, X. pánamerikai
vezetében előfogja mozdítani, hogy portáján Hozzá
méretném
még
lesz
a
kötelessége,
hogy
népeink
gával
látszatakadályokat
szülj, a az ENSZ, mint a béke őre boíö't- 'enni, hogv a szénégetők általában
nak, különösen keserűek
Latinvalódi
szakadékokat nődig ellep, hesse hivatását.
Amerika számára Szuverénításunk érzelmeinek megfelelően hozzájárulbékés
ctr.borek, . mindegyikökrek
lezté. A fény kezd áttörni n homáAz egységes és békeszerető Néjon
a
nemzetközi
feszültség
megés függetlenségünk védelmében kömn
Ivón. A népek' elölj, sok kérdés w - nid országgal kötendő békeszerződés Z * * ™ ? *
'7 a . otthona, a maga
telességünk megváltoztatni ezt
a szüntetéséhez — fejezte be hozzá- rül fel most, de elsősorban államaik kiküszöböli az európai háború ve- örömei és gondjai, s szilárd meggvólását a venezuelai kütdött.
szuverenitásának kérdése.
szénégetők
szélyéi. Németországnak
szuverén győződésem. hegy a
helyzetét.
Ttt Fin Erenburg idézett Mendeí. országgá kell válnia, azonban szóm magegyezrj:-; egymással.
Francé beszédébe' és a Daily
Ex* szédainak — sőt nz összes népekIlja Erenburg beszédét
sokszor
nressnek nz Angliának adott <Vár- nek — b ; ztosítv a kell '.enniök
a szakította m-g taps, holyesS'-ta
"vrí'vről szóló cikkéből, majd fgv revansiszta szellem ós az ngrasszív
Ilja Erenburg után Maurioe Bir.
A délutáni ülóoen Eugenie Cntlon Békedíjjal kitüntetett író, a Béke- foM.vtfa:
erők újjáéledésével szemben. A bé. gin nrofesr.7or, argvmtln
küldött,
semmi- majd Stanj&law Kulczynski, a Ler.
Néhány gyanakvó azt mondhatja, kcszierctő Németországnak
asszony a Békevilágtanács
alel- Világtanács irodájának tagja emelblokkban vagy
kedett
szólásra. Percek ig
zúgó hogy mi, szovjet állampolgárok tú'- féle olyan katonai
gye! Népköztársaság szejmjdndk alnöke elnökölt.
szfvesen foglalkozunk a 'nyugati ál- államszövetségbe nem szabad belép, elnöke. majd Isabellc
Blume, a
Horiberto Jnra moxicoi tábornok, taps köszöntötte, amikor a mik- lamok közti vitákkal, hogy ebben nie, a melv nzon népek ellen
iráa
szörnyű Báte Világ'anács Irodájának tagja
Pa ralit Cha|ur Narain Malavija rofon elé lépett. Az ülés résztvevői látjuk
béke
megőrzésének nyul, melyek a fasizmus
közös erőfeszítéssel szólalt fel.
Ilja zálogát
Ez természetesen nem rémuralmának
indiai képviselő, volt miniszter-után felállva, lelkesen ünnepelték
vclotlok
végetAz ülés még tart.
' így
van:
mi
mindért
nép
Ilja Erenburg Nemzetköz Sztálin Erenburgot,

jetunió, Lengyelország,
Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária és a Német Demokratikus Köz"
társaság is. Nyilvánvalóan Európá.
hoz tartoznak Franciaország, Olaszország és más országok munkásainak és parasztjainak
milliós tömegei, amelyek aláírták a nagyhatalmak
békeegyez ménvének megkötését követelő felhívást.
Nyilvánvalóan idetartoznak nz olyan, tudósok, mint Jolíot Curie, az olyan művészek, mint Picasso, az olyan írók,
mint Erenburg,
Aragon és Anna
Seghers, az európai civilizáció őrei
és gyarapítói. Es végül nyilván idetartoznak azok a z európai politikusok, akik bár távol állnak a békemozgalomtól, dc kívánják a vi'.ág"
politikai megegyezést és lávol akarják tartani Európát egy
szörnyű
vérözőntől".
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Vencel Irén békefit-kár békeőrsége
A Textilmüvekben
az
5S—55-ös
— Gyorsabb
fordulatra
kellene
gyűrűsfonó
gépen napokig nem eV-1 állítani
a gépet—
mondta
komcte el a 100 százalékot
Csiszár Jó~, lyan.
zsefné, akit Vencel Irén vált
fel,
— Akkor nehezebb lesz a
munit pedig Péter
Sándorné.
kája — jobban szakad a fonál —
— Hogy megy a gép — kérdezte válaszolta
a
főművezető.
:már jóval 2 óra előtt a gyárba ér— Nem baj,
akármilyen
nehéz.
kező Vencel Irén
Csíszárnétól,
Le maradiam. Két nap múlva
bé— Jól
megy.
leszek, , addig már
100
— Na akkor meglesz a 100 szá- keőrségen
,
zalék — örült meg
Vencel
Irén százalék fölött
akarok
teljesíteni
Simon Mihály
azonnal
intézkesztahánovista,
az
Alkotmány-műgépen
tárcsát
cseréltek
szak béketitkára.
Ezzel a tudattal dett. A
fordulatra
állították.
kezdett a munkához.
A
normát gyorsabb
de
azonban nem teljesítette,
pedig va- Gyorsabban peregtek az órsók,
szakadoztak a
lóban jól ment a gép.
majd lizony többször
>rAa
holnap
megmutatom"
—
gondolta lak. Vencel Irén éles szemekkel járt
magában.
Igy ment ez pár napig. Jól ment
a gép, mégse teljesítették
tervüket.
Egyik
nap
békeőrséget
szervezett
Pósa Júliával,
Fogas
Katalinnal
együtt sorba járta a gépeket.
— Vállalsz
békeörségel?
_
kérdezte
ifjúmunkatársaitól.
Győzni akaró
arcok,
mosolygó
tekintetek,
lelkes igenlő szavak fogadták
kérdését.
— Neked is iparkodnod
kell, különösen, mint béketitkárnak,
mert
úgy láttam a táblán, hogy
lemaradtál — mondta
figyelmeztetően,
de kedvesen Nagy
Valér.
Az ifjú béketifikár arca piros lelt.
— Én is békeőrséget állok, majd
meglátod nem így lesz!
A gépeket vörös- és
nemzetiszínű
zászlókkal
díszítették
fel
Készülnek a gyűrűsfonó
ifjú
békcharcosai
a
békeőrségre.
Vencel
Irén,
Simon Mihály
főművezetővel
beszélgetett.

két gépsor között és
villámgyor
san kötözte össze a szálakat.
Hol
az egyik, hol a másik
oldalon lünt
fel.
Nagyon melege volt, de
nem
engedte egy percre sem, hogy
üresen forogjanak az orsók.
Igy ment
cz este 10-ig.

a

Harcos kultúragitációval
a nyári mezőgazdasági munkák sikerééri

Megkezdődött
az aratás. Szegeden elsőnek a Táncsics-tsz fogott
hozzá a nagy munkához:
hétfőn,
a Béke-Világtanács ülésének első
napján indultak munkába a
tsz
első arató-brigádjai. Követik
őket
Jól megy a gép? — kérdezte tőle a többi termelőszövetkezetek, tszcsrk
gazdálkodó
paraszPéter Sándorné, aki az éjjeli
mű- és egyénileg
tok is.
szakra vette ál fíHe a
gépet.
Ebben a nagy
munkába, a dol— Most valóban jól
megy
—
gozó parasztság előtt álló ha[a'mas
felelte fáradtan, de büszke örömmel
feladatok
végrehajtása sikerének
a
béketitkár.
biztosításába be kell kapcsolódniok
100 százalék fölött
teljesített.
kultúrmunkásainknak is. Ebt>cn az
M.
T.
évben még fokozottabban kell részt
vállalniok ebből a küzdelemből. Fokozottabban azért, mert kultúrcsonortjaink a
kultúragRációs munka gazdag
tapasztalataival
ren.
delkeznek már.
Gazdag anyaggal
6.3 a jó módszerek
birtokában indulhatnak küzdeJemre.
Az idei kultúragitációj
munka
kiinduló
pontja az a tapasztalat,
amelyet
kuHúrmunkásaink a
választásokra való felkészülés során
és a választások napján,
munka
közben szereztek. Ezeket a tapasztalatokat ke]l most tovább
vinni
a nyári mezőgazdasági
munkák
sikerének biztosításáért.
A választási kultúragitációs mun.
ka egyik
legjelentősebb tapasztalata és eredménye, hogy
kultúr.
munkásainknak most
elös^r
sikerült a
kultúragitáció
minden
eszközét széles körben alkalmazni.
Színjátszó csoportok,
riemusbri.
gádok,
faliújság szerkesztő-bizottságok, könyvtárosok, együtt har.
col(ak a nagy cél, a választási győ.
zelem
biztosításáért.
Jelentősen emelkedett ebben
az
időszakban a teljesítmények
művészi színvonala. E z
elsősorban
Amíg a gépek aratnak, a tagság növényápolást végez
abban mutatkozott
meg, hogy a
1
A szegedi Dózs a-termel őesoport- ezt a csoport tagjai is. Ezért fo- csak a kalászosokból, hianem á ka- munka anyagánlak és módszerének
nál kedden megkezdődött az ara- gadták meg, hogy csütörtök
es- pás növényekből és a
közel kerülni
az
konyhaker- sikerült egész
tás. A melegen tűző nap megérlel- tére végeznek a 24 hold árpa ara. tészetből is bő termést akarnak be- időszerű helyi problémák
megolte a csoport őszi árpáját, s a cso- tásával.
dásához. sikerült egész
közvetletakarítani.
port tagjai a gépállomás dolgozóiA csoportban még
csak Tr,->9t nül segíteni a napi fa helyi felAz aratás mellert más
fontos
nak segítségével nagy lendülettel
kezdtek hozzá az
aratáshoz,
de adatok megoldásátindultak harcba az idei kenyércsa- munkája is vart a csoportnak. Még
A mostani kullúragitáciÓ6
felmár elkészítet [ék másod vetési termindég
sok
a
kapálni
való,
a
papta győzelméért.
adatok
megoldásához meg
kell
vüket
is.
A
kedvező
időjárás
látAz elmúlt aszályos esztendő ala- rjkaülletés és a szénahordás is vár
őrizni, sőt tovább kell fejleszteni
aratás
posan próbára tette a csoportot és még rájuk. A gépek segítenek a tára elhatározták, hogy az
azt a
lelkesedést,
kezdeményező
csoportnak
az
aratásban,
de
a
után
azonnal
a
tervezett
öt
hold
komoly nehézségeket okozott az álerőt és lendületet, amelyet kujtúrsem másodvetésű kukorica
helyett, 20 munkásaink a választások
latok veszteségmentes átteleltetése tagság ez aratás ideje alatt
idején
gápek holdat veinek be.
terén. Az elmúlt esztendőben jól be ül ölhetett kézzel. Amíg a
Eredetileg egy tanúsítottak.
kellett osztani mindent, hogy jó- aratnak,
hold cíftlamádét ajkának vetni, de
A Megyei Tanács
Népművelési
szágállományuk takarmánykészlete
ezt a területet növelték: tíz ka- Osztálya augusztus 20-ig nyári kulkitartson az újig. Ezen okulva a
kapálnak a csoporttagok,
versenyt
hirdetett
taszteri holdon termelnek csalamá- túragitációs
csoport tagjai megfogadták,
minkulteírcsoportjalnk között.
Kapcsodét,
hogy
minél
több
takarmány
lea kudent megtesznek azért, hogy ebben ültetik a paprikát, ekézik
lódjanak be kultúrcsoPortjaink eb.
koricát. A Dózsa-tsEcs tagjai nem- gyen a jószágoknak.
az évben
be a versenybe. Kövessék azoknak
a csoportoknak,
rigmusbrigádokbőségesen jusson takarmány
nak a példáját, amelyek lelkesen
3. A. Malik látogatása az Angliában tartózkodó
készültek a nagy munkára és most
egyre növekvő állatállományuknak.
„Szverdlov" szovjet cirkáló fedélzetén
m á r készen állnak arra, hogy munNagy Lajos elvtárs, a csoport ela
megindult
London (TASZSZ).
Június 14-én
Június 14-én a ,,Szverdlov" cir- kájukkal segítsék
nöke, a brigádvezetőkkel szinte nanagy nyári mezőgazdasági munkák
ponta megnézte a területet és fi- több angol lap tudósítója látogatta kálóra érkezett J . A Malik, a Szovsikerét.
Jól készült ai nagy
fel.
tengerszorosban
gyelte, hogy az egyre sárguló ár- meg a spitheadi
jetunió
nagybritanniai
nagyköKenderfonó.
patáblákban
mikor lehet megkez- horgonyzó „Szverdlov" szovjet cir- vete. A nagykövetet díszsortűz fo- adatokra a Szegedi
gyár, az Orvostudományi
Egyetem
deni az aratást. Kedden reggel pe- kálót.
A „News Chronicle"
tudósítója gadta. A fedélzeten díszszázad so- és a MAV kultúresoportja, az MSZT
dig két pár: Retkes József és Kerbrigádjai.
tész Ferencné, Börcsök János I. és így számol be .benyomásairól: ,,Az rakozott fel.
Kultúr c s o p o r t j a i n k
munkája
Aradi Rozália megkezdték a mun- elmúlt 15 esztendő alatt sok nemJúnius 15-én Creasey tengernagy
hadihajóját
látogat, bemutatta I I . Erzsébet királynőnek nagy lendítőerő az
aratás, csép.
kát. A Dózsa-termelőcsoporinak sok zet többszáz
fa
háborúban
gabonája van és l a szávai aligha tam meg békében
lés, begyűjtés sikerének
biztositá"
elsőosztályú kagyőznék az aratás!. Ezért
annak- egyaránt, de sohasem láttam még Rudakov szovjet
sáltan.
Dolgozó
parasztjaink szípitányt,
a
„Szverdlov"
szovjet
ciridején úgy
határozott a tagság, jobb hajót és az életnek jobban
vesen fogadják őket.
A legtöbb
hogy aratási szerződést kötnek
a örülő legénységet."
káló parancsnokát.
helyen az elmúlt évben is azzal vál.
dorozsmai gépállomással.
Igy
az
aratópároknak mindössze utat kel.
lett vágni a gépek előtt.
BÉKEVANDORZASZLÓ
gyon szép lesz! És ismét
Délfelé már
kövér kévék
fe- kéklik a Szegedi Kendergépéhez hajlik, mert foküdtek a tábla széllén, s a kora fonógyár finomító osztágadalma, akarala ösztönA
B
É
K
E
B
R
I
G
Á
D
amint
ig vott. Egész életében a
lyának irodájában és hirdélutáni órákban
zi: még
jobbat, még
megalakult,
aznnnyombetevő falatért küzdött,
deti: az osztály békebitöbbet adni az országnak,
ban
versenyre
hívta
az
mert
szüleinek
az
egy
zottsága becsülettel telhárom aralágép
a népnek, a békének.
MSZT és az I F I brigádoholdjából nehéz volt kijesíti a békeharc érdeké— Rajtunk ma a világ
kat
Első
havi
teljesítésajtolni
a
legszükségesebérkezett a csoporthoz.
Tíz
perc ben vállalt feladatait.
szeme — mondja Halász
sük 113 százalék vott, ezt
beket is. Két éve dolgosem telt bele s a traktorok az araelvtársnő és arra gondol,
tartották februárban ls,
A békebrigád megszerzik
a Kenderben, egy
tógéppel már olt voltak az
árnahogy a BSke-Világtanács
márciusban 119, ápriliséve a finomító osztályon.
táblában, s hangos pöíögessel húz- vezésének gondolata javezérkara most ülésezik
ban 121, májusban 124
Azóta sportol Is; a torfel az
ták maguk után az aratógép-'ket. nuárban merült
Budapesten és ez kötelez.
százalékra emelkedett a
nászcsapat egyik legjobb
Az aratógépek nyomában hatalmas, osztály dolgozóiban. Bár
Kötelezi a Béke-brigádot
brigád teljesítménye.
tagja.
dúskalászú árpakévék
sorakoztak eddig ig szép eredményis, a békebizotlságot ls
nyel
dolgoztak,
úgy
fel kajonás rendben.
És a minőség?
Tervek?
újabb százalékokkal erőA jóidő sürgeti a csoportban az érezték, hogy még töb— Azzal sincs baj —
síteni a béke bástyáját.
— Tanulni szeretnők,
aratást. A szemveszteség
nélküli bet tehetnek a béke érdemondja Halász Sándorné
texttlíechnikát, d o h á t , . .
«Tatás hazafias kötelesség. Tudják kében. Széli Mihály báSZIKRÁZVA
ÖMLIK
elvtársnő, az osztály bécsi, aki 25 6y e dolgozik
— é s e ,,dehát" mögött
a napfény a nagy ablaketitkára. — Növeltük a
a
ar
már mint vágó
t?y "
újabb terv, szép és nagy
kokon át a gépterembe.
rosthozamot ég a brigád
ban, s legutóbb Ls 186
terv húzódik: a férjhezA gének fölött ezüst fáselejt nélkül, reklamációVégetért Szlovákia Kommunista százaléka volt a teljesíttyolként lebeg a szakadó,
m-:-.és. A „dehát" azonmentesen dolgozott.
fésülődő kenderrosta por.
ménye, — igen nagyon
ban ttt nem lehet akaA brigádtagok egyéni
Pártjának X. kongresszusa
Emberek hajladoznak idehelycselt.
dály: Erzsike vőlegénye
teljesítménye
ig lelkes
oda és egyre
nagyobb
a néphadsereg hadnagya,
Prága (TASZSZ). Amint a -Csehbékeharcosakhoz illő. Ka— Hogyne helyeseltem
halomba gyűl a megmuna békés munka védelmesza Istvánné 133, Solyszlovák Távirati Iroda* közli, jú- volna, hisz jobban megy
kált anyag.
Várják
a
zője. Annál inkább tomo3l Margit 131 százalésegítjük
nius 15-én Bratiszlavában befejez- a munka, ha
spröderek, a fonógépek
vább kelt tanulnia, mert
kot ért el és 120 százaegymást,
egymás
kezére
az innen kikerülő anyate munkáját
Szlovákia Kommuakkor a brigád is jobban
lék körül dolgozik a bridolgozunk ós megmagyagot, amik talán Sztálinnista Pátjának X . kongresszusa. A rázzuk
fog
dolgozni.
Látnia
kell
gád valamennyi tagja. A
egymásnak
a
városba kerülnek vagy a
Joó
Erzsébetnek
Is
a
jövitában felszólaló küldöttek össze- munka jobb, egyszerűbb
j ó brlgádszedcm eredmédunai
hajókra, avagy
vő nagy és széleg távlafoglalták a Csehszlovákia Kommu- fogásait. Én Is átadtam
nye, hogy a Béke-brigád
Inotára kötélnek, tömlőtait:
mint
képzett
textilmegelőzte
az
MSZT
és
munkatapasztalataimat
a
nista Pártja országos értekezletén
nek,
ponyvának.
Az
technikus valamelyik új
az I F I brigádot
jóváhagyott irányelvek teljesítésé- fiataloknak, akik közül
egész ország megérzi, ha
magyar
textilüzem
vezeAZ E G Y I K
GÉPNÉL
nem Is 1 elhagyott azóta a
i|t valaki hibát vét, senek erdeményeit.
tőjeként áll és férje, mint
fiatal leány dolgozik. Joó
lejtet
gyárt A Béke-briA kongresszuson megjelent
A. maga 200 százalékával.
a
néphadsereg
tisztje
Erzsébet a brigád legifgád emelt fejjel állhat az
Zápotoczky, a Csehszlovák Köztár- Igy fcjlőilik, így halad
még
éberebben
áll
őrt
néjabb
tagja.
Májusi
eredegész ország elé: ö k
saság elnöke is, aki Csehszlovákia az élet. — így erősödik
pünk békés munkája föménye 119 százalék. Két
megteszik kötelességüket.
Kommunista
Pártja Központi Bi- a béke! — s a szép, felött
és
felesége
munkája
éve még
az újszegedi
zottsága nevében üdvözölte a kon- hérsárgús kcndernyalábfölött.
kertészetben
dolgozott.
Szótartó
bőkeharco.
gresszust.
Zápotoczky
beszédét bal ismét gépe fölé hajlik
Gyermekkora?
Az
nem
Mosolyog Igen? ez nasok.,«
gyakran szakította félbe taps,
_ Széli bácsi.

A Dózsa

tszcs-hen megkezdték

az ősziárpa

Szótartó

aratását

békeharcosok

tak el kullúrcsoportoktól:
„Jőjjíi.
nek el máskor is."
E z a szereteí,
amellyel
dolgozó parasztjaink
a
kultúrmunkásokat fogadják, az az
érdeklődés és megbecsülés munkájuk iránt, mely ebben
megmutatkozik — fokozza
kultúrcsoportjaink lendületét. De jobb
ir.unkáre
kell, hogy serkentse
küllúrinunká
sainkat az a tény is, hogy
tevé
kenységük eredménye
számokkal
is lemérhető. Az agitációs brigád
munkája nyomán
számszerűleg i;
növekednek az eredmények. Az elmúlt évben az MSZT kultúrbrigád
jai köszöntötték
Ördögh Józsefné
dolgozó panasztasszonyt is, aki
e
köszöntés után azt mondotta:
úgy
érzi, akkor
érdemli meg a
köszöntésben is megmutatkozó
meg
becsülést, ha mindent megtesz, hogy
begyűjtési feladatait
minél
gyor.
sabban teljesítse. S Ördögh Józsefné becsülettel teljesítette adott
vát.
E z e k a l é n y e k jot«b munkára le!
kesítik kultúrmunkásainkat. Azokat
a fejadatokat, amelyek
az idén
dolgozó parasztságunk előtt ál anaV
csak az eddiginél jobb kujtúragitá
ciós munkával tudjuk eredményesen
segíteni. Kultúrmunkásainknak rését
kéri venni
a
szemveszteségnétkűu
aratás, a gyors begyűjtés sikeréneik
a Minisztertanács határozata végrehajtásának biztosításában.
Kultúrmunkásaink
népszerűsítsél
az élenjárókat. Példamutató munka ne kerülje el figyelmüket. Síé
les körben ismertessék
azokat, a
dolgozókat, akik
élenjárnak, a kik
példát mutatóan dolgoznak az ara
1 ás, a t a rlóhántis, a másodvetés a
cséplés a begyűjtés n a gy murkijá
ban. Népszerűsítsék
kultúrbrigádjaink az ember munkáját segítő gépeket — melyeket az idén még fokozottabban atikaiimazunk a mezőgazdasági munkában — . t"gvék ia
mertté a zoknak a
dolgozóknak a
nevét és munkáját, akik legjobban
kezelik a gépeket.
Ne kerülje e. kuitúrmunká :i:nk
figyelmét a hanyagság, a rossz munkaszervezés, a
fegyelmezetlenség
egyetlen megnyilvánulása. s e m. U'> Alják keményen kuMúrosaink
ez ket
a jelenségeket.
Névszcrint ír jer dk
azokról, akik
hanyagu, teljesítik
kötelezettségüket, s
írjanak azokról a számokról iis, amelyek m g"
mutatják a hanyagság okozla kárt*
Fokozottabban harcoljunk
aa
ellenség, a kulákok, a fasiszták, a
régi viiágof visszasíró
népeP rcs
papok és cinkosai ellen, akik az idea •
is megtesznek mindent, hogy a g
dagnak ígérkező termés betakar l;'u
sát gátolják, hogy mcgsemmis.'teék
dolgozó parasztságunk
egész évi
munkájának
gazdag
eredményeit.
Különös jelentősége fan az ellenség;
elleni kemény harcnak i't megy ént"
ben, a Titó határ mentén. Az cin n*
ség fokozottabb támadási kísérleteit
csak úgv verhetjük
v:wsza h: 1 í r .
menti megyénkben, ha kultúrosairiC
is minden segítséget megadnak ehhez si éberségre szólítva dolgozó p a .
raisztságunkat, kemény
választ adnak azoknak, akik gazdag
termé,
síinkre, népünk jövőévi
kenyerére
törnek.
A nagy munkában kuitúresoporti
jaink újítsák fel azokat a jó kezdeményezéseket, amelyekkel már az
elmúlt években is sikeresen dolgoz,
tak Üzemi kultúrcsoportjaink minél
többször menjenek ki a környező
falvakba,
vállaljanak védnökséget
egy-egy falu felett. Javítsák tovább
a szervezés munkáját is- Az elmúlt
évben ilyen hibák sokszor gátolták kultúrosaink sikere© munkáját.
Tanácsaink feladata:
biztosítani,
hogy semmi ne gátolja annak a lel.
kesedésnek a kibontakozását, amely,
lyel kullúresoportjaink készülnek a
nagy feladatok megoldáséra
Pártbizottságaink, pár: szervezet a.
ink ellenőrizzék, irányítsák lovább
a kultúragitációs munkát A vála.
tások idején kultúrcsoport jaink ered.
mányes munkájának éppen az volt
a biztosítéka, hogy
mindig
olt
'érezték maguk mögött pártunk segítő támogatását. Fokozódjék cz a
támogatás a mostani muivka során
is, s legyen alapja a további jó
eredményeknek.
K u l t ú r c s o p o r t i a i n k munkája fe.
lelősség'eljes. Hazánkban
hétfőn
kezdte el ülésszakát a világtörténelem leghatalmasabb
mozgalmának
vezérkara.
a
Béke.Világlanács,
hogy meghatározza az egész emberiség nagy ügyéért, a békéért foly.
tátott harc további feladatait. Kú'.
túrmunkásaink tevékenységét az a
tudat irányítsa, hogy a mezőgazdasági munkák sikerének biztosításáért végze't áldozatos munkájuk része a békéért vívott küzdelemnek,
ánnak a harcnak, mely a mi országunk ég a mi népünk ragyogó jövő.
jét.ts biztosítja.
*

**
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SZERDA,

Legjobb

Hétfőn este szorgos kezek öltöztették ünneplőbe Tápén a Dózsa-utca
4. szám alatti házat, ahol Tari Józsefné lakik. Tariné egyszerű parasztasszony, az Ady
tsz tagja.
Mindenki ismeri a községben arról, hogy a békcharcban s a munkában élenjár s legrégibb tagja a
híres tápéi népi együttesnek,
öt
bízták meg, hogy Tápé dolgozó parasztságának
üzenetét elvigye a
Béke-Világtanács üléstermébe. Legszebb népviseleti ruháját vette fel:
csillogó gyöngyökkel kirakott bársonyblúzt, ahogy Tápén mondják,
a -"testhezállót*,
rózsás,
rakott
szoknyát s hozzá piros papucsot.

Á szegedi Táncsics Isz-ben meghallgatták
a Béke-Világtanács ülése megnyitásának
*
rádió közvetítését
Hétfőn este a szegedi Táncsics
tsz tagjai kocsikon vidám énekfezóval jöttek a földekről. Valamivel később értek haza, mint máskor, mert sok dolguk volt. Kasza
alá érett őszi árpájuk s a BékeVilágtanács ülésének
első napját
Csongrád
megyében az elsőnek
ők köszöntötték aratással.
Nyolc óra tájban körül ülték a
rádiót s munkájukról beszélgettek.
Arról, hogy gazdag termésre számítanak. Árpából 16 mázsára holcíankint, ami
háromszor
annyi,
mint tavaly volt. A kertészeti brigád tagjai
örömmel
ujságolták:
nyolc mázsa zöldborsót és 15 mázsa
kalarábét szedtek fel hétfőn.
Amikor megkezdődött a BékéVilágtanács
ülésének közvetítése,
végig figyelemmel hallgatták. Süli
István, a kertészeti brigád vezetője
elgondolkodott. Négy gyermekének

boldog életére gondolt. Keltő üzemben dolgozik. Az egyik a Szegedi
Textilművekben, amely a háromötéves terv során épült. A másik
leánya, Erzsébet kétszeres sztahánovista az Üjszegedi Kendergyárban, amelyet a háború rombadöntött s hősi
munkával
állítottak
helyre. Két fia még tanul, az egyik
mérnöknek készül.
— Nagyon
szeretnék ott lenni
most én is Budapesten — mendja
Süli István — a Béke-Világtanács
ülésén. Elmondanám, hogy míg ők
a világbéke ügyét beszélik meg, m i
itt termelőszövetkezetünkben kettőzött erővel dolgozunk, hogy ne legyen többé háború, ne pusztíthassák el vetéseinket a repülők, tankok, hanem a béke gépei: a traktorok,
kombájnok
segítségével
nyerjük meg az ú j kenyér csatáját.

A Lengyel N é p k ö z t á r s a s á g k o r m á n y a
k é s z menedékjogot adni
a Rosenberg-házaspárnak
• Varsó (MTI). A Lengyel Vörös- hogy
a
Rosenberg-házaspárnak
kereszt vezetősége azzal a felhívás- Lengyelország területén tartózkoeal fordult a Lengyel Népköztársa- dási engedélyt adjon abban az esetság kormányához, hogy a Lengyel ben, ha az Egyesült Államok korNépköztársnság alkotmányának 75. mánya lehetővé teszi, hogy a Roszakasza alapján adjon menedék- senberg-házaspár az Egyesült Áljogot az Egyesült Államokban ha- lamokat elhagyja.
lálra ítélt Julius és Ethel RosenA Lengyel Népköztársaság
korberg száraára.
mányának fenti határozata értelA Lengyel Népköztársaság
kor- mében Skrzeszewski külügyminiszmánya emberiességi okoktól
ve- ter június hó 15-én Joseph Flackvarsói
vezettetve elhatározta, hogy a Len- nek, az Egyesült Államok
megfelelő
jegyzéket
gyel Vöröskereszt kérésének eleget I követének
tesz és beleegyezését adta ahhoz, I nyújtott át.

Herriot távirata Eisenhower elnökhöz
a Rosenberg-házaspár érdekében
Párizs (MTI). Edouard Herriot. | „Emberiességi okokból tisztelettel
Itt francia nemzetgyűlés elnöke ked- csatlakozom mindazoknak a hang.
d m táviratot Intézett
Eisenhower jához, akik azt kérik, hogy a Ko.
sen-berg-házaspár ügyében
hozott
írónőkhöz.
, Táviraiában a kővetkezőket frjo: halálos ítéletet függesszék fel."

A Rosenberg-házaspár védőügyvédje
újabb jogi lépéseket tett az ártatlanul elítélt
békeharcosok megmentése érdekében
Washington.
Jelentettük, hogy
az Egyesült Allnmok
legfelső bírósága hélfőn
ismét
elutasította
Emánuel Blochnok, az ártatlonul
halálraítélt Rosenberg-házaspár vd.
cb-ügyvédjének azt n kérését, hogy
halasszák el n kivégzést.
Bloch védőügyvéd a legfelső bt.
1-óság újabb határozata után
további jogi lépéseket lett a Rosenberg-házaspár
megmentésére.
A

legfelső híréság eljárási szabályai
értelmében a bíróság kilenc
tagja
közül
bármelyik
bírónak
joga
van helyt adni az ítélet
végrehajtásának
elhalasztására
irányuló
kérelemnek,
ha
halálbüntetésről
van szó. Mint az ,,AFP" jelenti,
Bloch védőügyvéd éa a többi védő
most ezt a lehetőségei veszi igény,
be és egyenkint keresi fel a bíróság
tagjait.

André Maríc programmja: a béke, szabadság és nemzeti
függetlenség politikája helyett a háború és nyomor
politikájának folytatása
Párizs (MTI). André Marié, a tatni, amelyet megbukott elődje,
•francia radikális-szocialisták egyik Georges Bidault ismertetett beikvezetője, hétfőn közölte, hogy csak tatási beszédében a nemzetgyűlés
kedden délután tud végleges
vá- előtt, vagyis bizalmi kédéssé akarlaszt adni Vinccnt Auriol köztársa- ja tenni az úgynevezett *európai
közösség*
létrehozására
sági elnöknek, elfogadja-e a kije- védelmi
É l t miniszterelnöki tisztséget, hogy vonatkozó törvényjavaslat ratifikáa nemzetgyűléstől beiktatását kér- lását és folytatni akarja az indokínai szennyes háborút.
hesse.
Az atlanti politika és az indoAndré Marié hétfőn a radikáliskínai háború folytatásának összes
fe. octalista párt úgynevezett Cadil- terheit az adóprés újabb megszorí!ac-bizottsága, a párt legfőbb inté- tásával akarja előteremteni.
zőszerve előtt nagyvonalakban kiValószínűnek tartják, hogy Andfejtette politikai elgondolásait
E- ré Marié csütörtökön fogja kifejteBzerint külpolitikai vonatkozásban ni politikai programmját a nemzetUgyanazt a politikát akarja foly- gyűlés előtt.
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Községe üzenetét és ajándékait viszi e! Tari Józsefné
tájiéi dolgozó parasztasszony « BéHe-Vllágtanács
ülése résztvevőinek

tanulóink

MESKAL GYÖRGY
a Pedagógiai Főiskola II. sz. gyaTAKACS ILONA
korló általános
iskolájának V I I I . a Tömörkény
István
általános
osztályos tanulója. Általános tanulleánygimnázium
IV.
éves
kitiinőmányi eredménye kitűnő. A csopattanáes elnöke. Példamutató mun- rendű tanulója. Lelkes munkát vékaval vezeti Szeged egyik legjobb R e z az iskola DISZ szervezetében.
úttörőcsapatát.
I Az iskola egyik legjobb tanulója.

1953

A község
apraja-nagyja képviselve volt a
búcsúztatáson. Virágokkal halmozták cl s mindenkinek volt egy-egy üzenete.
Mária
János a község egyik
legjobban
DINNYÉS JÖZSEF
dolgozó parsztja kezetrázott l a r i a Gépipari Technikum kiváló ta- uévai s ezt mondta:
nulója. Ebben az iskolai évben lett
tagjelölt.
Tanulótársait állandóan
segíti, ö őrzi -az iskola legjobb tanulója* vándorzászlót.

— Azt üzenem a Béke-Világtanács ülése résztvevőinek, hogy félévi beadási kötelezettségemet mindenből
300 százalékra teljesítettem.
Tariné legkisebb leánya, a hét
éves Évikc csókkal búcsúzott tőle
s a fülébe súgta:
— Édesanyám, ne felejtsen
el
beszélni a koreaiakkal.
Tari Józsefné átvette a virágokat s búcsút intett.
Szeretettel
szorította magához azt az ajándékot, amit ő maga készített: gyönyörű tápéi gyékenyszatyrot. Belül
selyemmel bélelte, kívül nemzetiszín szalaggal díszítette. Benne viszi el községe dolgozó parasztságának üzenetét, sok-sok levelet s fogadalmakat: nagy, kerek betűkkel
rajzolt, díszes békevédelmi szerződéseket, hogy átadja azoknak, akik
minden akadállyal
szembcszáilva
harconak a béke megvédéséért.

SPORT

*

Párthívek

Értesítjük a Bolsevik Párt történet I I . évfolyam hallgatóit, hogy
1953 június 20-án, szombalon délután 2 órakor a szokott helyeken fes
az Építőipari Technikumban konfe.
renciákat tartunk az ezévi utolsó témakörből.
Pontos megjelenést kérünk!
.Városi Pártbizottság
tlJfV'T"''
Oktatási Osztály

Két csapatbajnokságot nyer! a Radnóti gimnázium
az országos középiskolás atlétikai bajnokságon
J ú n i u s 13—14-én
rendezte meg a
Közoktatásügy Minisztérium a Magyar
Népköztársaság 1953. évi
középiskolai atlétiko) bajnokságát
A versenyre a megyék és Budapert legjobban
szereplő iskoláiból
904
versenyző
kapotit meghfváet.
Szegedről a R J d .
nőtl gimnázium öt csapattal, a Maga, /építőipari Technikum r égy
csa.
pattal, a Tanítónőképző Intézet
egy
csapattal vett részi.
Különjren a
Radnóti
gimnázium
diákjai szerepeltek Jól. Megnverték a
4x400 m-es váltófutást 3 perc 38.3
mp-es kltflnö Idővel. A váltó taglal
közül különösen Szemes
László
és
Iványi Láseió futott Jól
400 m-es
idejük 51.7. illetve 53.5 m o
volt.
Másodk
bajnokságukat genelyhaijítás.
ban szerezték
meg a
Radnóti gimnázium d i á k j a i
43.33 rn.es kiváló
csnpatátlaggall.
Részletes eredmények: 4x400 m 1
Radrótl glmn..
3:38.3 (Balogh 56.5,

Várhelyi 5'6.5; Szeme* 51 7.
Iványi
53.5). Gerely: ötös csapat: 1. Radnóti
gimn. 43.33 (Töröfc 46 40; Prohászka
44.58;
Vereczkei
43.01;
Ágoston
41.42; Kerónyl
41.23)
Távokigrác.
ötös csapat: 3. Radnóti gimn. 572.8)
(Hazsllnszkl 583, Balogh M 570; Vaj.
tai 579. Szemes 571
Gecáéryi 552i
4x1000 m-es váltó: 3. Szegedi Magaeépltőipari Technikum 11:16.2 (Ko,
paez, Kovács,
Beefcenyel,
Lengyel).
Diszkoszvetés, ötös
csapatversenyben
4. Radnóti gimn. 29
m-es átlaggal
(Prohászka, Tőrök, Agorton.
Verec.
kei, Caiffárl). Magasugrás 5-ös csapat,
versenybe®: 5 Sz • Magasép
Techn.
162 cm-es átlag (Soóe, Lengye] Burány. Popol, Zámbó).
Az összetett pontversenyben 158 '».
kola ltözül a Radnóti g i m n á z i u m
a
harmadik
helye* szerezte
meg az
Orosházi g i m n á z i u m és a KMtur.féb
egyház Testnevelési gimnázium
mö.
gött.

ID0JARASJELENTÉS
Várható
Időjárás
szerda estiq: VálJUNIUS
tozó felhőzet, t ö b b
helyen.
fóleq
a
délutáni
órákban
záporeső.
zivatar
SZEGED NYERTE AZ ÖT VAROS SULYEMELŰ VERSENYÉT
Mérsékelt, a
ziva.
SZERDA
Vasárnap rendezték meg a Loko- (Vác) 170. Váltósúly 1 Farfcse (Szetarok
alkalmával
ez ged) 267; 2 Behaáik (Debrecen) 245:
megélénkülő
szil motív Sportpálya tornatermében
Hód- 3. Ceizmarlk (Vác) 237
Középsúly:
A hőmérséklet aliq öt váró* — Szeged, Debrecen.
mezővásárhely,
Szent
e*
és
Vác
— 1. Kunta (Debrecen) 277.5;
2 8:o
változik.
súlyemelő
veneeryét
Eredmények: bokzlai (Szeged) 227.5; 3 Taet' (Vác)
Várható hőmérsékleti értékek ar Légsúly 1. Nagy (Debrecen) 230; 2.
197.5.
Félnehézsúly
1.
Somogyi
(Deb.
orszáq
területére: Szerdán
reqqel Kálmán (Szefjed) 217.5;
3
Kettler
14—17, délben keleten 22—25. tiyu (Vác) 147.5. Pehelysúly 1. Glückma. n recen) 330 ; 2. Garamezegi (Szeged)
n
247.5;
3
Farkas
(Hmv.)
220
Nehézqaton 24—27 fok között.
(Szentes) 230;
2. Hunyadi
(Szeged) súly.- 1. Barna (Szeged) 265; 2 Nyé
190; 3. Nagy (Hmv.-hely) 182 5 Köny kl (Debrecen) 235: 3. P á l i n k á é (Vác)
MOZI
• I R
nyűeúly
1. Gera
(Szeged) 295; 2. 220. A parkversenyben eleő Szeged,
Szab'rtdság!
Ifjú stzfwel
(Június Gonda (Debrocer) 235; 3. Reparácki második Debrecen, h a r m a d i k Vác.
24-lg).
Vörös Csinag: Alattvaló
(ma
utói
járat.
• r í -•!-'• Asztalitenisz
EVztengoml Vaaab—Szikra. Kér.wavgyár
Fáklya: Hősök tavasza (június 18-«g).
1—2; a pőlmérkőzéseken az elő!állék
Szegeden tartották a Szeged—DebAz előadások háromnegyed 6 és 8
az esélyesebbek.
recen vároeok
közötti
asztalitenir-z
órakor kezdődnek.
mérközért,
amelyen a szegedi váloTerülsti úszóverseny
' SZÍNHÁZ
"R
gatott 11:6 arányban győzött Debre.
Vasárnap a« MTSK úszói terfllett
Bele 8 óra: Három a kislány — Mo- cen férfi válogaitottja eller.- A szegediek közül Nagy L. (4), Lukács (2). bajnokságon vettek részt és szép győhere bérlet (12).
100 m-e* gyors
(Az újszegedi eaaibadtért színpadon Sebő (2), Nagy L—Lukács-pár (2) és zelmeket a r a t t a k
100
rofcisz Idő esetén a
Nemzett Színház"- Sebő—Kovácn. pár egy győzelmet ara- úszásban C*ala győzött 1:12 8;
tott.
Debrecen
Ifi
válogatóit—Szeged
mellúszásban
1.
Farkas
1:35 8; l n 0
ban.)
pillangóúszásban 1. Takács 1:31.2; 100
ifi válogatott 11:5.
hátúszásba® 1.
Prelog 1:31.8:
400
KÖZÖNSÉGSZERVEZŐK
FIGYELMÉBE!
gyom'iezáeban
1
Csala
6 27 5; a
Ma Népköztársasáqi Kupa dőntő
Június 17.én
délután 6
órakor a
4x100 m-e» vegyeeváltót Szeged csakosárlabda mérkőzés
Szabadrég.mozd kultúrtermébe® értepata nyerte 6:13.9-eL
kezlet lesz a
közönségszervezők réA Honvéd stadionba® ma délután
szére.
6 órai keedet-tel tartják meg a Sze.
Az NB II. déli csoportja
gedl Honvéd—Szegedi. Portán
megyei
1 V
MUZEUM T
14 30: 8 25
rőí Magyar
Népköztársasági
Kupa 1. Izzó
2. Légierők
14 25: 7 18
Szegedi
iparfejlődós a
céhektől a döntő kosárlabda mérkőzést.
3. Bp
Szikra
'
14 17:12 17
szocialista
iparig;
Fe|lődéstörtér.«tl
4. Dinamó
14 20:13 18
Totótájékoztató
kiállítás; Móra
Ferenc.emlőkkláJlttáa;
5. Bp. Előre
13
21:19 15
Fehértó élővilága kiállítás; hétfő ki6. Kiekunfélegyh.
í . Salgótarjáni Bányász—Bp. Bdktya
14 26:17 14
vételével
mindennap
10 órától este
2—x: 2. Bp. PostáB—Bp. Honvéd 2 — 7 Szegedi Lok.
14 16:21 14
6 óráig.
8. Orosháza
2: 3. Debreceni Honvéd—Ózdi Vaeas
14 15:18 13
1—1; 4
Sajóezentpéterl Bányász—Pe
9. Szegedi Petőfi
14 17:22 13
KÖNYVTÁR
5. Gvör.gyösi 10. C e g e d
14 17:2.5 13
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási receei Bányász x—2;
Építők—Debreceni
Lok.
2—2:
6.
Szom.
11. Békéscsaba
14 15:23 12
Idete hétköznapokon; Olvasóterem dél.
14 19 16 11
előtt lO.töl
este 0-lg;
hétfőn 2-töl bathelyi VL—Szombathelyi Honvéd 1 12. Gyula
Pécfbúnyatelepl
Bányá*e— 13. Kőbányát
14 14:21 11
Lok
este 0-ig Kölcsönzés 12-től eBíe 8-ig; —2, 7.
14 12:22 11
hélfőn 2.tol este 8-ig Vasárnap nyit- Nagykanizsai Bányász 1—x; 8. Szol- 14. Kecskemét
noki
Lok—Vasas
I
z
z
ó
2—2;
9.
Békéé,
14 20 25 1 0
15.
Szolnok
va 9 tői 13 óráig,
13 12:27
9
Somogvi:
Délelőtt 10 órától este csabai Építők—Orosházi Kinizsi 1—1; 16. Makó
L o k - L é g e r ő k 1 - 2 ; 11.
Elmaradt méirttőzto; Makót Vasak-t
7-lg (Könyvkölcsönzés:
délután 2-től 30 Ceglédi
Makói
Vasae—Gyulai
Építők
1—1;
12.
Bp. Előre.
este 6 éráig).
Gorkij (Horváth M.-u. 8. MSZT székház):
Hétköznapokon délelőtt 10-|öl
A RÁDIÓ MAI MŰSORA
2.1 g: délután 3-tól 7 óráig KönyvkölJ ú n i u s 17, szerda
csönzés.
Petőfi r á d i ó
Kossulh
r
á
d
i
ó
6 Népi zene 6.45 Torna, 7 Kerin"
Járást Könyvtár
(Sztálin krt-. 54.
gők.
7.35
Vidám
zene. 8
Zonekarl
5 Falurádió, 5.30 Hírek, 5.45 Reg.
sz.) kölcsönzés
felnőtteknek szerda
Torna, 6 Levelezők muzsika, 9 Hangezerszólók, 9.20 Bekivételével minden
hétköznap d. u gell zene. 5.50
9.40 Gyermek4 töl este 7 óráig
Vasárnap d. e. jelentik, 6.45 Lapszemle. 7.05 Hang szélgetés úttörőkkel,
Operarészle.
lemezek, 8.05 Népi zene, 1130
EL rádió, 10 Hirek, 10.10
9 - 1 2 óráig.
tek, 10.3P Óvodái-ok műsorai, 11 Kó.
beszélő
költemény,
12
Hírek,
12.10
Ifjúság részére Bzerda ée vasárnap
Békedalok, rusművek, 15
Rádióegyüttes.
15.20
kivételével
minden n a p fél 2.től 4 Vidám népdalok, 12.30
13 Szórakoztató zene, 13.30 Szovjet Előadás, 15 40 Szimfonikus zene, 15
óráig.
népek dalai. 14.15 Úttörő híradó 14 őra 50 OpcraréBzletek, 16.30 Előadás,
óra 35 Hangverseny.
14.50
Indián 16.45 Zongoratriók,
lf.'O
RegényA TERVGAZDASAG1 KÖNYVKIADÓ népdalok
15.05 Népdalkantáta,
15
Hirek,
17.40 Könnyű
ma délután 3
órai kezdettel könyv- óra 30 Gitár, 15.50 Elbeszélő?, 16.20 részlet, 17.30
zene,
18
Ének.
18.40
Hanglemez,
19
artké'ot tart az Országos Tervhiva- Gyermekrádió. 17 Előadás, 17 I P JuTömegdalok, 19.20 Tánczene.
tal ós a
Hqlyi
Ipar
Minisztériuma talommüsor, 17.40
E'öadás.
17.55
részvételével a Városi
Tanács ülés- Szív küldi, 18.05 Előadás. 18.10 Építermében (Széchenyi tér 11, I. eme- tőipari félóra. 19 Hangos úlság.
20 ALLAND6AN veszek használt hiányofe
let) amelyre Szeqed
dolqozóit meq. Hangképek a BV.tamác© Illéséről. 20 gyermekkocsikat
Rákóczi u. 24.
hívja és elvárja.
óra 40 Szlmfóntkue zene, 21.40 Tánc. ÉGY JóáJlapotbnin lévő komplett
zene, 22 Hírek, sport, 22.25
Erkel tott háló eadó.
Sztálin eétány
2.
hnr.-gveraeny, 23.25
Hanglemez, 24 Festőműhely.
Hirek
FEJÖSKECSKE szarvae etadó. Gál u.
3
szám

1953

17

SZOBA, konyhás

lakáeom

költaég-

meglérltéscel átadom d. u. 5 órától
Dnmjnnics u. 4.
HASZNALT és ú j
melegágy: ablakkereteket vásárol a
Szegedi Váró*,
elláitó G.vzdasiig mindenféle mennyiBégben. Szeged, Dózsa György u. 7.
DÉL MAGYARORSZÁG
politikai napilap
Felelős szerkesztő é.s (cladőt

zombori

janos

Szerkeszti;
a szerkesztőbizottság
Pzerkp.-7töség: Szeged, 1 enin u. 11
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál-tér 3.
Telefon: 35-35 és 40-80
Telefon: 31—16 és 35—00
Csongrédmeg'et
Nyomdaipart
Vállalat
Szeged
vezetői Vlncza György

Felelte

Június 20.tól ú j járat

Ajándékcsomagot csak

repülőgéppel
Árufel vét el,
felvilágosítás
MASZOVLET Utas. és Áruforgalmi Iroda, Szeged, Klau.
zál-tér 2. Telefon: 31-32.
Hár+Al-hárig forgalom.

SZEGEDDEBRECEN
egyszeri jegy ára 100 forint,
menettérti jegy ára 180 forint
Jegyelővétel, helyfoglalás, feL
világosítás.
MASZOVLET
Utas- és Áruforgalmi Iroda,
Szeged, Klauzál.tér 2.
Telefon: 31-32

