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Or^aö"-VILÁG Uj rendszerű, uj szellemű műszaki
lesz a

középiskola

Fémiparból

A Oi'ÖRI ZENEIvONZERVATÖR1UMNAK a szegedi ZeneSxopfombertöl kezdve műszaki érettségit lehet majd szerezni
konzervatóriummal tanulmányi
versenyben álló 80 növendéke
Nincs
ma ég öt perce se, hogy A mennyezeten hatalmas transz- tanulók. Minden munkaasztalnál
május 23-án utazik Szegedre,
hogy
négynapos
versenyben a takarítónő befejezte munká- misszió működik óramű pontos- külön oxigénpalack áll. A szomzuhogás sal
mérje össze tudását a szegedi ját. A vit meg ott csillog az sággal. A kisebb-nagyobb esz- széd helyiségben
növendékekkel. A verseny elő- ntolsó lépcsőfokon. Lassan nyí- terga, maró- és fúrógépek mel- csapkodja a rugós gépkalapács
készítésére a győri Zonekonzer- lik a nehéz tölgyfaajtó. Rövid- lett kék munkaruhás tanulók a meggypiros vasat. Itt is sevatóriumban naponta tartanak nadrágos, barna félcipős tanuló foglalatoskodnak. Satukat ké- rény munka folyik. A terem könyilvános
növend écKang verse - iép bo rajta. G érkezik elsőnek szítenek, mondhatni szalagrend- zepén kilenc tűzfészek. Kettőnyéket a közönség élénk "érdek- ma reggel a Felsőipariskolába. szerbeo. Var™ Balázs másod- ben füstölög még a 9zén, a
Nem sok idő telik cl, már jön- éves hallgató, ujkécskei föld- többiek már kialudtak
Vége
lődése mellett.
nek a többiek is. A szegcdiek müvesszülők gyermeke a fúró- van a gyakorlati érának.
egyenkint, a kollégiumokbél cso- gépnél dolgozik. Minden figyelA FINN KORMÁNY csiVőr- portosan.
Junius 15-én, vizsgájuk után
me a sjürálfaréra összpontosul,
elindul a harmadik korosztály
tökön elhatározta, hogy szabaHatalmai,
vörös
téglafal u vigyáz, hogy el ne tőrjön.
donhocsálfh Riso nyílt, Finn épület éhes gyomorként fogadja
— Ezek "itt rendelésre készül- az üzemekbe. Ok még érettségi
ország von köztársasági elnö- bo a sok tanulót. Ide a múlt- nek — mutat a sok apró fúró- nélkiii hagyják el az iskolán
ké', akit a különleges törvény- ban is munkás- és parasztgyer- gépre éa a sarokban álló szőlő- kat — mondja Menyhért Rezső
**ék 19 ét* fegyházra liélt há- mekek jártak. Az iskola elvég- presre Ilarsányi Pál oktató. — igazgató. — 'Maguk választhatnak munkahelyet, ahol majd töboríts liünők elkövetése miatt. zése után mint féligkósz szak- be máris növendéke — Kürti
kéletesíthetik itt szerzett tudáA szabadonbocsálátt Ryti .be- emberek kerültek ki.* A tovább- Ferenc munkáját figyeli, aki sukat. Bekapcsolódnak a nagy
tanulás
lehetőségétől
meg
voltak
hatalmas
hangszóró
törzset
esztegségé vet indokolják.
i
fosztva, mert a műegyetemre tergál. Az iskola részőre készüL országépitó termelő munkába.
csak gimnáziumi érettségivel le- A többi része már készen áll az Az ittmaradott két évfolyam a i
MEGÉRKEZETT
Moszkvába hetett beiratkozni. Igy el voltak elektromos műhelyben. Az eme- utánuk jövőkkel pedig szeptemaz a magyar küldöttség, amely zárva a Fclsőiparisköla növen- leten komoly, szakszerű munka bertől középiskolai oktatást kaprésztvesz a moszkvai magyar ki- dékei a műszaki felsőoktatástól. folyik. Egyen- és váltóáramú nak, amely majd műszaki érettelektromotorok álló és forgó ré- ségit ad. Ujszcllemü, ujrendállítás megnyitásán.
Kilencven satu szcinek, valamint transzformáto- szerfl műszaki középiskola les*
rok tekercselésével foglalkoznak majd a felsőfémipari iskoIábéJ.
sorjában
A CSEHSZLOVÁK statisztikai
Uj technikusgárda
nevcledik
Az iskola Kálvária felöli ép*- u ^u ^a K^ T o k f f i h n í i S .
hivatal je'cntése szerint a csehmajd itt ki, amely teljes miaz elektrotechnikát.
tatében sorakoznak egymás mel- ' J
"*
szlovák dolgozók január 1-ről
szaki felkészültséggel áll majd
lij t e c h n i k u s
április S-ig 107.2 százalékra tei- lett á 'tantermek. Itt ' folyik a*
a* ipari munkásság mellett a
elméleti oktatás. A folyosón hagérda
szocialista Magyarország felépíjed'ették az ötéves tervben clő- talmas, szines freskósorozat ábtrányzoh feladatokat.
A lánghegcsztőmühelybcn kék tésében
rázolja a műszaki
tudomány
(*. pj
fejlődését a rabszolgaságtól egé- védőszemüveggel dolgoznak a
CHICAGÓBAN nz olasz, finn, szen a legújabb tudományig. Az
dán, spanyol és ir versenyzők- épület udvari számj-álian jól
ből álló európai ökölvívó válo- felszerelt műhelyek "állanak a
gatott 10:6 uránjai vereséget, diákok rendelkezésére. A* elszenvedett nz USA csapatától. méleti oktatás után itt gyakorlatlan is elsajátíthatják a tanf.KÉSMF.GYE e-gűsz terme-nultakat- Évfolyamokkal együtt
alatt tartják ezeket a
A» amerikai sajtó jelentése
tén befejezték a lizsföldek el- komolyodnak a'műhelyek
mélyeket
Az elsőévesek munkatermé- szerint Washington rendőrhatóára.szldsi munkálatait. A: alábben hosszú satupadok állanak, sága külön kartotékot vezet az Ezeknek a rendőrkopóknak
bi napokban ex&t bőséges csa- közel kilencven satuval felsze- ismert kommunistákról é^ »kema feladatuk, hogy a gyűléseken
padék a ítzsvc'.ések fejlődését is relve. Mellettük két lemczliajto- mimista-gyanuss személyckröL
megjelenő nyilvántartott szeménagyon teedvezően befolyásolja alapismeretet tanulják meg i t t
lyekről jelen léseket küldjenek és
A kartoték — hir szerint
és ha rne'cg nyarunk lc sz, ki- gató és egy fúrógép. A szakmai
a lakásuk előtt várakozó gépkokörülbelül 20 089 baladó*
tűnő rizstermősre lchct számí- á hallgatók. Brigádban dolgozcsik számát feljegyezzék.
szellemű amerikai nevét é*
tani.
y
nak, versenyezve egymással. Küadatait tartalmaaza.
lön vándordíjuk van, amelyet a
havi mnnkatoljesitmény kiérté- A kartotékokat a hadsereg; a
A z építésügyi minisztérium
CSÖKKEN
kelés® után nyefhetnok eí a haditengerészet, a polgári nyo- 1300 parasztház építési munmozó szerv és az amerikaellenes
A HŐMÉRSÉKLET
brigádok.
tevékenységet kivizsgáló bizott- kálatait indította eL A z ú j
Mérsékelt,
időnként éléntípusüázak olyan szerkezetű
Varga Balázs ság használja feL
kebb szél, változó felhőzet,
ek, hogy később újabb &
a splráífurónái
Az adatokat eljuttatja* »
sokfelé záporeső, zivatar. A
újabb
helyiségekkei
letet
Sokkal komolyabb máj" a márendőri kémhálózat ügyn5«
hőmérséklet kissé csökken.
azokat kibővíteni.
sod- és harmadévesek műhelye.
keinek is, akik megfigyeli®

20.000 haladóssellemü
amerikait
tartanak rendőri felügyelet alatt

Alljus
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KOSSUTH RADIÖ
7.33: Szórakoztató zene. 7.43: 134S

A

Ickdett hősei! Sárosy Qyula. 8.00: Magyar
11.30: Énekkari müvek. 11.45: Elő*'Jí" '-.15: A házl-cgy&tjes játszik. 13.00:
Asztali muzsika. 13.00: Női szemmé)..
13.30: Jószomszédsfg m i.-riklja. 16.10:
Marxlstn-LeninisU iieyvcdún. A S/ovctuni» Konnmir.i.U (bolsevik) Pirtp törlén etilnek több kérdé.ci: A1I Is sí « kcAki/r Hont Jinos tlijdÍM. 17.10; Szovjet
" f ok, — ,zo,jt.! emOr rk. 17.33: Tcri:iclé/i llira.13. 13.15: A Bartók Bíl« Szüvcisóg dal-nf-yedőf<ja. 18.50: »Ve«z(lyes
kzem • rádiót. Somoyyi Pál bohózata.
I0.IW: S/iv küldi szívnek izivcsen. 20.30:
ü:.T;zr imzrika. 21.50: Jazz .zámok.
tO.OO; A párisi i.fóló tnüsorábíL
nóták.

rETÖFI

RADIÖ

7.20: Mit Űzzünk? 7J0: lianjlen-.ertk.
>•15: Heti zenía kalendárium, hanglemecckkel. 0.00: S/órakozíató zenekari n:ürck. 10.15: Bálint Dezső liftedül. Varró
Katalin zongorázik. 14.30: Cló n.vtoiósla..
13.00: Cser Ti.u;a éneket:! 13.30; ll.ir.-o6
Hiradó. 16.00: Pejkó Ev« zongorázik,
a Mikrofon-cgyültcs játszik. 17.00: Tánczene. 18.00: Kalandozások, a zcnclöitínetten. 10.00: A magyar rádió nfyit.
kólája. 13.30: Somló Sándor Meódia cyvütteze játszik. 20.30: Budavár visezalog.
laiása. 20.50: Hanglemezek. 21.35: Ali
lö'tínik a világgazdaságban? EMa lis. 21.50
Kdáncsl mikrolon. 23.10: Halmos Istrán énekel, Lakatos Vince zenekara magyar uóiákat muzsikál,

M.1jui

24,' kotló.

KOSSUTH UADIO
7.30: Szórakoztató zene. 7.45: Előadás.
Í.OO: Izraelita vallásos Klóra a stúdióból.
11.3(1: Kamarazene. 12.15: A Káiió jazzzenekara játszik. 13.00: Asztali muzsika.
14.15; Tóíh Vall és Cseh llíia énekel.
Zo.igorín kisét Somló Sándor. 13.00: IIjusági Énekkarok. 15.30: Kör.nyO melódiák.
16.40: A Vöröskereszt közleményei. 17.10:
S/ovjet napok — izovjet emhetek. 17.2G:
Irodalmi antológia. 13.15: >Alljunk sortul*
18330: Mit üzen a Rádió? 20.50: Osvitb
jblia (nckel, zongorán kiiéri Kerekes János. 21.15: lilöadás a stúdióban: sAz
nrvo. felesége.s 2300- Rarálb Cva zon-

karr-r—e-y-i*
0.30: I.fcayü rádiójáíílea.

agftsya s

.15.15: Bárány Szkzl hegerlüt,
zongorakísérettel. 15.45: 'PetőU ktua. Egy
sziuéaa naplójából. 16.00: Orosa éa lengyel
r E T Ö F I RADIÖ
népdalok. 17.00: Tánczene. 1S.15: A E r e
t>
7.20: Többet éssrtl, mbit erivsS. 7.30: tók Béla Szövetség képviseletében
UAtTE
Énekkara énekel. 18.45: ^enal é ü
Szírokozttató zene. 8.10: Kflnnyi zene.
0 )0: A Vasutasok- és Hajósok Orszá- újság. 19.00: A magyar rádió népié,
gos Szabad Szakszervezetének luvószene- kólája. 19.30: Solvejg dala. 23330: Ilókara játszik. 10.15: Áriától > scxtet'.ig. gván él Prága néger 21.40: X házá10.50: Rádióiskola. 11.30: A Tudomány egyűttea játszik. 22.35: Sair ké&B m U .
Úttörői. 17.50: Tejár Sándor hggedül, Tu- ndc ariiTsen.
rán László zongorázik. 15.20: üyermtkMájul ti. CSÜfSriOk.
rádií. 16.00: Áz orgonairodalom rcinekci. 17.00: Tánczene. 13.00: A bolgár
Aldozócsütöríök.
irodalom hajaa'án. 1S.20: Jobb kvaón,
KOSSUTH
1UDW
mint sohal 19.00: A Harmónia Hangversenyzenekar játszik. 20.00: Szly kiiliS
8.2Ö: Szír küldi szívnek szivére a. 10.09:
szívnek szívesen. 20.30: A Rádió Sza- Rclormátus istentisztelet kSzvetBése a Pobadegyeteme. 21.10: Részletek: iSztambnl zsouyi-utl református templomból. 11.00:
ózsáasj c. opeettjébóL
Magyar szerzők műveiből. 11.15: Irodahnl
papiruszokon. 12.15: A házi-együttes JátMáJna 23, szerdaszik. 11.15: Gyermekrádió. 11.45: Szórekoztató zene. 13.00: Nói
szemmel—
KOSSUTH RADIÖ
13.30: Dósa M i la énekel, zongorakísérettel
7.30: Szórakoztató zene. 7.45: Egészség- 16.00: Zenei kaleidoszkóp. "l6.40: M«rügyi negyedóra. 800: Régi nagy sikerek. xista-Leninista negyedóra. A 30 éves Kom11.30: Hanglemez. 12.15: Dorobay Oyula munista Párt harca a nemzeti függetlenszalonzenekara játszik. 13.00: AíztiH mu- ségért: A .tanácsköztársaság. Előadás. 17.10
zsika. 15.00: Az ifjúság hangja. 15.30: Szovjet napok — szovjet emberek. 17.20:
Az Opera mühelyéból. 10.00: Rádióiskola. Francaors/igi sző! Majvarországboz. 13.13:
10.40: Marxista-Leninista negyedóra. A szo- Dunavölgyi Hiradó. 13.45: Kóaretitéa a
cializmus épiíése falun: A szövetkezetek Magyar Állami Operaházból. Hangfelvétel.
szerepe a kapitalizmusban. Előadás. 17.10: 20.50: Mozart: Varázsfuvola c. da'mü H.
Szovjet napok — szovjet emberek. 17.35: felvonásának kőzvctitcse. 23.25:
XJrcaz
Termelési híradó. 18.15: Szabad Népek zei:ekarl müvek. 0.30: Dalok.
Hazája. 18.45: IcL Veres Károly zenekara kerlngökel játszik. 19.55: Totohiradó.
PETŐFI RADIÖ
20.50: A Rádiózeuekar látszik. 23.00: A
Magyar Zeneművészek Szabad Szakszer*
7.20: Tclótól-talplg. 7.30: Szírakozlatí
vezérének rrüsura.
zene. 8.00: Egyveleg Lehár: Paganini c.
opcreltjiból. Hanglemezek. 8.10: Ilr.iczky
PETŐFI RADIÖ
1 ászló szalonzenekara játszik. 10.15: Róna
7.20: Hogyan lőzziink, mit együnk? Vera énekel, I fújás Magda zongorázik.
(330. Szórakoztató zene. S.tO: Magyar 11.00: Magyar nóták. 14.30: Előadás. 15.20
zóták. 900: Jazzegvütíes játszik. 0.50: lúresztessy Mária és I.endval Andor éne\ Vécó-kererzt közlemények 10.15: Kom- iét. 16.00: Szív küldi szívnek ezivcseii.
oolti Györgyi és Dohán Ferenc énekel, 17330: Tánczene. 18.00: Előarüs a stuzongorakísérettel. 11.30: Előadás a stúdió- dióban. 10,00: Marjay Erzsél.et éneket,
ban: »A feoűlö filozófusa Révay fózsel zongorakísérettel. 29.05: Tánc éa muzsika.

II.

Szakszervezeti
VíSágkongressTM?

Hildáéban, QS ü l a n ípW
munkásság fellegvárában fc*e$
ja meg I I . VitagkODgresra*
sdt a munkásosztály egyetemd
érdekeinek egyik l e g h a t h a t i
sabb képviselője, a Szakszerv*
SBCU Világszövetség. Az a W
tagszövetség, onielyik cz 6r fm
nuárjdban megsemmisítő fők
ténnyel verte vissza az angol
amerikai,
holland
reakció*
szakszervezeti vezeték aljas tU
mndását éa a keletnémeted
s«Sgi, a .jajait, chilei, fülöp.
szigeti, máltai, sziámi, tuni*4
szakszervezeti szövetségek r sofc
lako-ásávftl és folvéíclévei f *
koralosan, szinte ütcmsjtcrOf"
tovább erősödik.
A I I . Szakszervezeti V i l í ^
kongresszus munkája elé nagy
érdeklődéssel tekintenek a föld,
kerekség
min (taft részé!wv%
ahol dolgozók élnek. A mar*
ehnlliz.'Ut országok munkásai
a bérie.szőllitds és munka*?,!*
ktiliség ellen vívott ádáz h»»
culihíie
további
utmutatAtt
várnak. A gyarmati és félgyarmati népek nemzeti jogsik
éfi jobb munkafeltételeik kivk
vására a Világszövetségei! ke»
roezíül fordulnak támogatásén
a világ munkásságához.
A Szovjetunió és a népi di,
mokratikns országok szervese f
dolgozói ezen a kongresszus* <
számolnak be a kommnnizn-u ,
illetve a szocializmus épil'. •-, •
ben elért eredményekről és i
nCnucíhCai pr'deíérsz.ilid-r t «
jegyéin* a I I . Szakszervez^ 5
VHágkcagrC<wzns
mr.nkáji >
kercftzlIU nyújtanak segitdé? (
a kapitalista országok murik (
sr.iurA a tökén Kizsáfcmár.j i
tós ellen.
A itt egyjet dolgozók hivat) t
képviselőiken keresztül ngyc »
csak bekapcsolódnak a I I ' I
lógkongresszna
munkájí! s
6Öt olókészületcibcn is rés *
vesznek. A magyar dolgoz <
stoios tömegei, köztük a s a
gedi indri üzemek, a csonprí S
Csanádi agrár-ipari vállalat A
munkára! termeli tnunkiíji fe
kai, a hároméves terv fokoz 4
(ahb ütemű végrehajtásival, «
ötéves terv előkészítésével, i
szocialista munkamódszerek
sajátifásával és a leg«rzéie.<u iá
körű alkalmazásával készüli
n világ szervezett munkásai] aj
nagy harcos seregszemléit na

r

TI RADIOMUSOR
gorLzIk. 23.30: Tánczene.
öailanaok. Hanglemezek.

A

23.30: Könnvü
birtóik,

dallamok. 20.4ÓS Haríkóa

Mája 27, píate*.
KOSSUTH RADIO
038: Szórakoztató zene. 7.45: Cyftí
éa Metód Qnnep* Bulgáriában. Elő ad át.
SdiO; Operettrészletok. 11.30: Hanglemtz t k . 12.15: Dalok és hangszerszólók. 13:
Asztali muzsika. 11.15: Laczkó Mária éa
Kishegyi Árpád énekel, zongorakísérettel.

15.00: Szórakoztató muzsika. 16.40: Uz>
xlrfa-Lenlnlsta negyedóra. Alizai éa munkásosztály. Előadás. 17.10: Szovjet napok
— izovjet emberek. 17.20: H u r i U a biradő. 13.15: Előadás a atttdlábm. 19.11:
Szimtónikua Jazz. 23.00: A Magyar Tri*
játszik. 23.30: Tánczene.

PETŐFI

RADIÖ

TJffc A Magyar Nők Demokratikus
Szövetségének műsora- 7.30: Orosi szórakoztató hanglemezek. 8.10: Hanglemezek.
9.00: Operarészletek. 10.15: Csermely Egoa
jazzegylittese játszik. 10.50: Rádiólskota.
11.30: Vadas Gábor orgonál. 15.00: Előadás a stúdióban: slváa Iljics halálai
15.00; Jazz-karaarazcne. 17.00: Tánczsoe.
1SJX): Az ifjúság hangja. 13.20: A datirodalom remekel. 19.00: Jobb
ké-róu,
mint sohal 19.30: Opcrettrészletek. 20.30
Rádióbcszélgelés. 20.50: Magyar nóták.
21.55: A belga rádió lemezeiből, 22JV.
Síi* küldi szívnek sziverca.
Május 28, szombaf.

KOSSUTH RADIÖ
7.3»: Szórakoztató zene. 7.45: Az Elei
és Tudomány műsora. 8.00:1 Szórakozfaló zene. 11.30: Hanglemezek. 1215:
fazekas Mária énekel, Heved Fazekat
latváa zenekara magyar nótákat muzsikál.
11.15: Mi van egy mondai mögött? 11.50:
Hanglemezek. 15.00: Magyar múzsa. 13.30:
A Budapesti Zongorahármas játszik. 16.00:
A Rádió folytatásos játékát. 16.20: Gyermekrádió. 17.10: Szovjet napok — szov-

J«* emberek. 17J9: T
i
s
15: Wi
d á « xenés héívégev Z3SO-. Zenekari mí

8JSc KSnoyt dütameh.

it)

PETŐFI RADIO
TV* Fgy dr-ljtzaA ot nsráója, M
Szórakoztató muzsik*. 8.19: Francia -a*
zsika. 9.00: l'önnyi zr-ae. 9.33: GürS ti
macedón gyermekek műsora. 9.50: A v>
röskereszt közlemények 19.13: Katarj
nca zonrorázitc, Jnm József éneitek
Rádiólskota, 11.30: Népek zenéje. 1
Sziv kübli szn-nek srlvr en. 16.00: JV
káról mlndcnkiock. 17.00: Közvclii'
'düvész Szinháxhóüc »A Cender ev HM
19.40: Vita arrók arntl halloltnnk. 1 ta»
llajtfa Anna énekal. Lakatos Sánda
.zenekara magyar nótákat mnz-ikák 1
ypured át Eaek müveibők Hangién

a

Mih« 1% TOjámap.
KOSSUTH RADIÖ
M9: Szbr küíü aalvnek síivesos. irm
Hanglemerek. 0.39: Uniíárioa vaüzao
óra a studiőbók 10.60: Hanjlemezak. f »
Külügyi negyedóra. 11.00: Kőnryí
mok. 11.15c A TátnU ronósnígyes
szik. 12.15: A 7enefőiu!:otások ka <*m
kórusa énekek 13.90: Táncoljunk. 4.4*
Unncpl hanglemezek. 1500: Könnyk Mm
mok. 16310: Hernádi I.ajoa zoírgr inai
1A38: Sárorsy I trencaá énekel, Iksrí &ÍJV
dor zenekara magyar nótákat mu
17.10: Táncven*. 13,'tO: Táncztna.
tatás^ 18.30: TalurádtA 19.30: Dal
hangsncrszdlók. 25.03: llanglemtzel
PETŐFI
8.08:

RADIÖ

r.alctUzviltak. 9.00; Malisa Kik
mán orgonák 9.40: Hanglemezek. 10481
Fcjlfiró séta Zenepotámlaban. 11.03: i t e m
po'.imta postája. 11.15: Képek, azobre \ rajt
zok. 11.30: Könnyű dallamok. 11.41 : Yfc
áírnípdíbfinl rádiósrbkáx. 12.00: t i Bar
rópa Hangversenyzcnelzar Jltsz3u 13 Xfc I
Néphadsereg hlradőj*. 13.20: M.-gva
reUrészlelels. 13.30: Davld Ojsztrt I hc
gedük 14.99: Roóac Endl együtte t } »
szik. I5.au Nagy clbcsréMt 15.' V. »
mándy József énekek 13.45: Nagy
vasárnapi krónikája. 16,00: Térzen:
•Magyar Psrnasszoa. 17.40: *Komol
— vidám Ztnea 18.30: Oprrettré.jleíek,
20.33: Vasárnapi azereníA 21.30: Toé»
hiradó. 1.40a ZeMi biradó. 22.SA- SvS.
neí azóitea.

