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Negyven kilométerre 
megközelítették Kantoni 
a néphadsereg előőrsei 

A lipcsei rádió jelentőse 

szerint a kinai néphadsereg 

egységei sikeresen folytat ját 

előnj'omutásukat és egyes ele 

őrseik 40 km-re megközelilct 

ték Kantont. 1-in-Piao tábor-
nok páncélos egységei ei fog-
lalták Káncsan városát. Kan 
tonlól északra a partízánegv-
ségek sok helvséact megs7'" il-
lák. 

Sz'rá'kot tarának 
a trar.cía köztisztviselő) 

A CGT-hez, a keresztén} 
szakszervezetekhez és a Forct 
Ouvriereliez tartozó valameny-
nyi közlisztviselő elhatározta, 
hogy szerdán egynapos figyel- J bolgár népköztársaság minisz-
meziető sztrájkot tart Való-1 tereinöke, Georgi Dimitrov 67. 
szinü, hogy a középiskolák tan-1 szülelésnapja alkalmából a 

Georgi DíniiirGVö* a neuizelközi munkásmozgaloni 
nagy haicosat ünnepeltek a honvédség házában 

születésnapja alkalmairól 
A Magyar-Bolgár társaság a 

Megállás nélkül zúghatnak 
majd a cséplők motorjai 

Csongrád és Csanádban 
Jó munkál vageznek a Szőregi Petróleum őüigozóí 

Lassan elközeleg az aratás, 
majd utána a cséplés. A gabona 
csépléséhez üzemanyagra: ben-
zinre, olajokra, zsírokra s pet-
róleumra vau szükség. A csép-
lés idejében való elvégzése ter-
mészetesen csak abban az eset-
ben lehetséges, ha bőségesen 
rendelkezésre áll az üzemanyag. 

A szőregi l'etróleumgyár dol-
gozói a munkás-paraszt szövet-
ség jegyében többtermelésükkei 
készülnek a cséplési munkákra. 
Oszi Béla elvtárs, élmunkás a 
desztilláló brigád vezetője mun-
ka közben mondja el, hogyan 
készülnek a gyár dolgozói a 
cséplésre. 

— Most, amikor közeleg 
a cséplés, tudjuk, milyen 
fontos a hajtómotorokhoz 
szükséges üzemanyag bizto-
sítósa. Versenyműnkét vég-
zünk és azt akarjuk, hogy a 
dolgozó parasztok gabonája 
Szemvesíte-ég nélkül mielőbb 

kipergetésre kerüljön. 

A gyár munkáját tanulmá-
nyozva megállapíthatjuk, hogy 
* négy brigád kiváló eredmény® 
szinte magával ragadta a többi 
dolgozót is s igy a gyiár az 
ország összes petróleumgyárai 
közül a májusi versenyben a 
legelsők között volt 

Május hónapban a legkiválóbb 
eredményt öszi Béla élmunkás 
brigádja érte el, 

szfUhetvenkettő Sz.Azalékban 

teljesítették a normát 
A laboratóriumi brigád 134, mig 
a parafinosztályon ördög Jáno. 
élmunkás brigádja 122 százalék-
ban teljesítette - tul a normát. 

összegezve a szőregi petró-
leumgyar eredményeit: a grafi-
konok. hosszú száinoszlopok át-
tanulmányozása után kristály-
tisztin megmutatkozik a szo-
cialista munka fölénye. Május-
ban óiúnkint 4.30 mázsa nyers-
anyag feldolgozását irányozták 
elő". Ezzei szemben 

óránk ml 7-40 mázsa nyers-
anyagot dolgoztak fel 

benzinné, petróleummá, olajjá, 
parafinná 

— Dolgozunk a hároméves 
tervért — mondja ördög János 
élmunkás, brigádvezető — és fel-
készülünk az ötéves terv felada-
tainak megvalósítására. Munká-
val matatjuk meg, hogy komo-
lyan vesszük a szocialista or-
szágépitést-

Mert a jobb életre, az öt-
éves tervre nemcsak sza-
vazat kell, huneui tenni is 

érte. 
A nagyszegedi, Csongrád- és 

csanáduiegyei olaj- és benzin-
lerakatokban bőségesen rendel-
kezésre áll az üzemanyag. Szün-
telenül zuqhatnak majd a csép-
lők motoriai Csanád és Cson-
grádmegyében, mert a szőregi 
Petróleumgyár dolgozói j'ó mun-
kát végeznék. 

(My.) 

KÖNYVNAPI KÖNYVEK 
Len.n 

VÁLOGATOTT MÜVEK H. 

Félévvel az első kötet ntán 
Jelenik meg a Válogatott Müvek 
második kötete. A hatalmas mü 
megjelenése az idei könyv napok 
nagy eseménye és ujabb lépést 
jelent a marxizmus-leninizmus 
klasszikusainak magyarnyelvű 
kiadása terén. Jelentős gyarapo-
dása annak a tudományos fegy-
vertárnak, amely népünk elmé-
leti színvonalának emelését és 
legyben a magyar tudományos 
gondolkodás fejlesztését is szol-
gálja. A kötet nagyrészében 
olyan müveket foglat magáién, 
amelyek eddig magjrar nyelven 
még npm jelentek meg. Lenin 
1917 aprilisa és 1923 márciusa 
között irt müvei közül — azokat, 
melyek a logszemléitetőbben mu-
tatják a történelmet alkotó mar-
xizmus-leninizmust. 1088 oldal 
ára fűzve 30 forint, kötve 40 
FL Könyvuupokun: fűzve 25.50 
Ft, kötve 34 Ft. Lenin: Válo-
gatott Müvek 1. — Fűzve 30 
forint, kötve 40 forint. 

Rákosi Mátyás 
ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT 

Az uj Rákosi-kötet a könyv-
nap legjelentősebb eseménye. Ez 
a gyűjtemény folytatása az előző 
köteteknek és további lépést je-
lent előre. A sfordulat éve* után 
ma már a dolgozók vették ke-
zükbe az ország vezetésének és 
építésének ügyet, Rákosi elv-
társ Irányítása mellett. Uj köny-
vében meghatározza a szocia-
lizmus építésének útját és felié-
teleit a magyar viszonyok, kö-
zött, tisztázza a legdöntőbb 
ideológiai kérdéseket — egyben 
irányítja a gyakorlati megvaló-
sítást zs. 

Hazánk a békefront egyik szi-
lára öástváia. íj hoicnv olvan or-

szág lettünk, amelyre a szabad, 
ságszerető népek bizalommal, 
szeretettel tekintenek, azt döntő 
mértékben Rákosi elvtárs bölcs 
útmutatásainak köszönhetjük. 

R á v a i J o z s e t 
ÉLNI TUDTUNK 

A SZABADSÁGGAL 

A nagy iró és politikus össze-
gyűjtött beszédei és cikkei ré-
genvárt könyve a magyar olva 
sóközönségnek. Révai " elvtárs 
mélyem árú marxista ideológia 
felkészültséggel nyúl hazánk 
fontos problémáihoz és könyve 
végigkísér bennünket a felszaba-
dulás elsó napjaitól kezdve 
magyar demokrácia válságos 
időszakara keresztül egészen 
napjainkig. Népi demokráciánk 
küzdelmeit és eil, iményeit tárja 
elénk Révai József könyvében, 
egyúttal megvilágítva a marxis-
ta-leninista elmélet legfontosabb 
kérdéseik 

Farkas Mihály 
A BÉKE ARCVONALÁN 

E kötetben Farkas Mihálynak 
— az elnyomott népek felszaba-
dításáért és a szocializmus győ-
zelméért vivott küzdelmek har-
cosának, a magyar néphadsereg 
vezetőjének — felszabadulás 
utáni legfontosabb cikkeit és 
beszédeit, gyűjtötte össze a Szik-
ra. Farkas elvtárs élesen mutat 
rá azokra a küzdelmekre, ame-
lyeket a magyar kommunisták 
folytattak az imperialisták ügy-
nökei, a belső ellenségek és a 
munkásárulók ellen. Külön ki 
keh emelnünk könyvének azon 
részeit, melyek kommunista 
őszinteséggel tárják fel a bélre 
megvédésének problémáit és 
meghatározzák újjászületett nép-
hadseregünk feladatait a béke 
arcvonalán. 

szeméíyzele is csatlakozik a 
figyelmeztető sztrájkhoz. Szó 
van a vasutasok csatlakozásá-
ról is. 

A Wall-sfreet 
sötét napjai 
Párisba érkezett hírek sze-

rint a newvorki tőzsdén a 
hétfői pánik után kedden foly-
tatódott a borúlátó hangulat. 
A newvorki tőzsdések nagy 
többsége rövid időn belül be-
következő tőzsdei katasztrófát 
jósol. Az egyik közgazdasági 
lap is azt irja, hogy az ame-
rikai kormány gazdasági szak-
emberei szerint az általános 
gazdasági válság veszélye fe-
nyegetően közei van. Az ame-
rikai kormány gazdasági szak-
értői arra számítanak, liogy a 
költségvetés a julius 1-éu kez-
dődő költségvetési évben 6 
milliárd dollárt fo(gj imutatni 
még akkor is, ha a gazdasági 
válság nem súlyosbodik. 

A Francé Soir ezzel kapcso-
latban megállapítja, hogy ta 
tőzsdei zuhanás okai nem al-
kalmi jellegűek, hanem általá-
nos gazdasági pangás követ-
kezményei. Az egész ipari ter-
melés csökkenése körülbelül 
15 százalék. Ennek következ-
tében a munkauélküliség ál-
landóan nő. A wali-street só-
Lét napok elé néz, — állapítja 
meg a lap 

Közel egymillió 

amerikai bányász 

sztrájkba lépeti 

Az Egyesült Államok bányász 
szakszervezeíének 480.000 tagja 
sztrájkba lépett. A bányászok a 
szén után járó haszonrészesedés 
felemelését követelik. 

Az olasz (üít i i iMSOk 
szerdán az egész országán 
24 órás áliahnos sztrájkot 

tartattak 
Az olasz mezőgazdasági 

munkások szerdán általános 
sztrájkot tartottak az egész or-
szágban. Mindenüti tömeggyű-
léseket rendezlek, amelyeken 
tiltakoztak a földbirtokosok, a 
kormány magatartása ellen. 

hon é l ég há ában ünnepsé. et 
rendezett, amelyen megjelen-
tek az iltartózkodó bolgár él-
munkások is, 

Ivossa István pénzügyminisz-
ter, a Magyar-Bolgár Társaság 
elnöke mondott ünnepi beszé-
det. 

Georgi Dimitrov népünk 
nagy barátja — mondotta töb-
bek között — nemcsak a ba-
ráti bolgár nép nagy vezére, 

hanem a kommunista eszme 
a nemzetközi munkásmozga-
lom rettenthetetlen harcosa is 

Egész éleiében a munkásosz-

tály felszabadításáért harcolt. 

Ezután Geraszimov buda-
!>esti bolgár követ szólalt fel. 
Beszédében kiemelte, hogy Ge-
orgi Dimitrovot és Rákosi Má-
tyást, Lenin és Sztálin legki-
válóbb tanítványait mély ba-
rátság szálai kötik össze, arnj 
záloga a két nép közötti barát-
ság még további elmélyülésé-
nek. 

Hédiién öt és léi órán Keresztül 
tanácskoztak a Külügym n szierek 

A négy külügyminiszter ked-

di tárgyalása, amelyf délután 

fél 4 órakor kezdődött, egy-

órás megszakítással 5 és fél 

óraa hosszat tartott. A tár-

gyalásról hivatalos kőz.eményl 
nem adtak ki. Szerda délután 
fél 4 órakor ülnek össze is-
mét a külügyminiszterek. A 
megbeszélés minden valószí-
nűség szerint zárt lesz. V 

A jól táruló és rászoruló egysleiui hallgatóknak évi 
600 íorinltól 4.000 forintig tered] ösztöndíjjal 

segii a napi demokracia 
A népi demokrácia egyik 

legfontosabb feladatának te-
kinLi a lehetséges ifjak to-
vábbtanulásának elősegítését. 
Mindenki kap ösztöndijat, aki 
rászorul és szorgalmas, becsü-
letes munkájával megérdemli. 
Elsősorban munkások és pa-
rasztok gyermekei kapnak ösz-

értelmiségiek gyermekei is 
nyugodtan adhatják bc kérvé-
nyeiket. Az ösztöndíjaknak 
négy fokozatuk van. Az első 
fokozatban évi 600 forint, í 
másodikban 1000 forint, * 
harmadikban 2000, a negye-
dikben 4000 forint. Az oszlón 
dijakat liavi részletekben fj-

töndijat, de kisemberek és zetik ki. 

Jugoszlávia 
ma egy nagy gyüjfötáhor 

A Jugoszláviából elmenekült 
kommunis Iáknak Bukarestben 
megjelenő lapja megállapilj*, 
hogy a Tito-klikk elvesztette 
Iába alól a talajt. Hatalmát 
terrorra a-apitja. Minden a 
titkos rendörségnek van alá-
rendelve. Ennek élén Itankovics 
beiügyminiszier áll. Jugoszlávia 
ma gyüjlötáborhoz hasonlít. 
Minllia visszatértek voina a né-
met megszállás napjai, de a 
titoista banditák terrorja túl-
tesz még  a hit.erisiák véres 
uiaimán is. A titkos rcndütöég 
üldözi és letartóztatja azokat, 
akik a Tájékoztató Iroda ha 14. 
rozata mellett foglalnak ál-
lást Számtalan igazi kommu-

nistát és becsületes emben 
gyilkolnak meg. A lelartózta-
tollak között van sok egyetemi 
kail0aló, több képviselő, a bel-
grádi rádió fiz alkalmazottja is. 
legtöbbjük té nylegesen részi• 
vett a felszabadulási harcban 
és mindannyian az internacio-
nalizmus hüsfyes harcosai- Tito 
bandája hatalmas összegeket 
költ fényűző célokra. A titkos-
rendőrség tagjai számára kü-
lönleges üzletházakat á-litotta* 
fel, lisztjeik mesébe illő fizetést 
kapnak A Ti.lo árulása eilelra 
harcok fokozódása azonban azt 
mutatja, hogy Tito és hóhérai 
a vádlottak padjára fognak ke-
rülni> 

JuSius 10-ig kell jelentkezni 
a főiskolai felvételre 

A magyar népi demokrácia Is-
kolapolitikája szélesre tárta a 
továbbtanulás kapuit a dolgozók 
gyermeket előtt. Hat egyetem, 
köztük két műszaki és egy ag-
rártudományi, pedagógiai főisko-
lák és több más főiskola várja 
az érettségizett ifjakat és leányo-
kat. Országos érdek, hogy a dol-
gozók középiskolát végzett gyer-
mekei minél nagyobb számban 
iratkozzanak be az egyetemek-
re és a főiskolákra, 

flz uj tanévre elsőéves hall-
gatóként beiratkozni óhajtók va-

főiskolára kell beadni, illetve 

postán beküldeni, amelyikre a je-

lentkező beiratkozni óhajt, fl kér-

vényekhez csak részletes életraj-

zot kell mellékelni, az okmá-

nyokat a beiratkozáskór kell ere-
deliben felmutatni. Több helyre 
is beadható felvételi kérvény és 
ha az illetőt több helyre is fel-
vették, a tudomásulvételt követe 
három napon belül nyilatkozni 
köteles, hogy melyiket választja 

A részletes felvételi hirdet 
ménu az egyetemeken és a kő 
zépiskolákban megtekinthető* 

Táviratokban üdvözlik 
a dolgozók a kormányt 

fl nép kormányát a gyárak, 
üzemek munkásai és a falu dol-
gozói továbbra is táviratok tö-
megével üdvözlik. »Meleg szere-
tettel üdvözöljük az újonnan m'eg-

lamennyi egyetemre és főiskolára" alakult magyar kormányt* — Ir-
junlus 25-től julius 10-ig kérhe-
tik felvételüket. Felvételi kér-
vényürlapok a középiskolák pá-
lyaválasztó bizottságainál, to-
vábbá az egyetemeken és a fő-
iskolákon kaphatók. A bélyeg-
mentes felvételi kérvényeket pon-

ják például a szombathelyi bőr-
gyár és cipőgyár dolgozói, de 
hasonló meleg szeretet nyilvá-
nul meg az ezrével küldött többi 
táviratban is. A dolgozó parasz-
tok távirataikban kifejezést ad-
nak annak, hogy céljuk az ujü-

iosan. kitöltve arra a karca. vapuJ ousu maraszt kün.veláse- a aacra-

üzemi gazdálkodás és a kultura 
fejlesztése. 

Ratko Anna népjóléti minisz-
tert az üzemek és egészségügy 
dolgozók tízezrei üdvözölték táv-
iratban, kifejezést adva annak a 
meggyőződésüknek, hogy eddig 
végzett muukája biztosíték ar-
ra, hogy további tevékenységét 
is a dolgozó nép érdekében fog 
ja végezai. Meleg szeretettel üd-
vözölte az első nőt miniszteri 
az orvoseaészséaüaui szakszerve-
zet is. 


