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A pártszervezet a mezőgazdasági munkabrigádok erősítéséért 
A Kaganovics és Kulinyin kolhoz tapasztalatai 

A kolhozpíirtwervewdok minden 
eröfnsxitésüket arra irányítják, hogy 
a dolgozókat a mezőgazdasági nö-
vények terméshozamának emel .'- téré 
és a kollektív áUattenyéizré tovább-
fejlesztésére mozgósítsák. A rjazani 
terület dobrovoi ke ületének Kaga. 
novlcs kolhoza a legnagyobbak egyi-
ke a területen. A Kaganovics kol-
hozban 60 kommunista dolgozik. A 
pártszervezet nagy gondot fordít a 
párttagok egyenleten eloszlására, 
arra, hogy a kolhozmunka minden 
területén ott álljanak előre mutató 
példaként a párttagok és tagjelöl-
lek. Feladatuk az, hogy a pártonkí-
vüli kolhozparaieztokat magukkal 
ragadják a párt és a kormány ál-
tal kitűzöll célok megvalósítására. 

A p á r t t a g o k arányos e l o s z t á s a 

toz egyes munkaterületek között lehe-
tővé teszi, hgy a pártszervezet gyor-
sain feltárja és kiküszöbölje a mun-
ka hiányosságait. A pártszervezet 
a kolhozmunka ellenőrző ének jogál 
a párttagokon keresztül gyakorolja. 
A munkafegyelemért vívó t harcban 
is a kommunisták és a tagjelöltek biz-
tosítják a győzelmet. A me-ögazda.-
fc-ág további föllendülése elválasztha-
tatlanul összefügg a munkai egyelőm 
jnegc ősílésével a kolhozokban. Ép-
pen ezér^ a Kagunovico kolhoz párt. 
tszei-vezete úgyszólván nap mint nap 
foglalkozik a munkafegyelem kér-
déseivel. 

A pártszervezet felülvizsgálta a 
növényápoló brigádok munkafegyel-
mét és megállnpí olta, hogy akadnak 
még olyan kolhozparasztok. akik 
nem dolgozzák le a kolhoz-alapsza-
bályzatban megállapított munkaegy-
ség minimumot, 

A pártszervezet mozgósította 
a kommunista kat 

jls tagjelölteket a kolhoz-alapsza-
bályzat széleskörű Ismertetésére. A 
kommunlsiák megmagyarázták a 
munkaegységek lesjesítésében hátra-
maradt kolhozparasztoknak, hogy 
mulasztásaikkal mindenekelőtt ma 
guknak ártanak, mert csak a kollek-
tív kolhozvagyon növekedése bizto-
síthatja a kolhozparasztok anyagi 
jólétének állandó növekedőét. A 
pártszervezet kitűnő nevelő munkája 
meghozta a kíván' eredményt. Olyan ] 
kolnozpa -asztok, akik azelőlt gyak-! 

hogy javítsa meg a munkaegység-
nyilvántartást. 

A pártszervezet következetesen védi 
a dolgozók érdekeit 

I ős minden olyan kérdőét felvet és 
megold, amely a dolgozók minden-
napi éle szükségleteivel és problé 
máival kapcsolatos. Álljon itt erre 
egy példa: a kolhozparasztnő^ mun 
kájá| károsan befolyásolja a böl-
csőde hiánya. A pártszervezet napi-
rendre tűzlo a kérdést és hogy a 
kolhozparasztnők életét könnyebbé 
tegye, a munkafegyelmet megszilár-
dítsa, kötelezte a kolhozvezetőséget 
bölcsőde létesítésére. A bölcsőidé 
megnyílása u'án ugrásszerűen meg-
javul! a női dolgozók munkafegyel-
me, nőtt munkájuk termelékenysége. 

A kollektív gazdaság megerősödő 
se elképzelhetetlen az állattenyész-
tés fejlesztése és hozamának növe-
lése nélkül- A párt és a kormány 
útmutatásainak megfelelően a kol-
hozpár'szervezetek nagv figyelmet 
fordítanak erre a gazdasági ágra. 
Az állatenyészlés fejlődésének elő-
mozdítására példa a ICallnyin-kolhoz 
pártszervezetének munkája. 

A Kajinyin-kolhoznak ragyará 
nyú állattenyészelo van. A kolhoz-
ban megszervezték a sertéstenyész-
tő-telepet. A koJhoz azt a feladatot 
kapta: lássa el fajtiszta, gyorsan 
szaporodó fiatal zsírsertéaekkel a 
terület kolhozait. 

E feladat megoldásában 

• pártszervezet közvetlen segítséget 
adott a kolhozvezetőségnek 

A pártszervezet kezdeményezésére 
oldották meg a sertéstelep építésé- | 
nek nehézségeit. A kolhozban nem; 
volt tégla, mész és más építőanyag. 
Meg kellett szervezni ezek Vimelé 
sét. A pártszervezet azt ajánlotta a 
kolhozveaetőségnok, szervezzen bri-
gádokat az építési anyagok előállí-

tására és ezekbe a brigádokba tíz 
kommunistát küldőit. A brigádok 
téglát gyártottak és meszet égetlek. 
Téglán és mészen kívül kő és zú-
zott kavics is kellett az építkezéshoz. 
A kommunisták kezdeményezésére a 
szükséges kő és zúzott kavics meny-
nyiséget régi használaton kívüli épü-
letek lebontásából nyerték. Ezt a 
munkál három vasárnapi rohammal 
végez'ék el. Miután biztosították a 
szükséges építőanyagokat, rendkí-
vül rövid idő alatt felépítették a ser. 
téstelepet. 

Nem sokkal ezután a pártszerve-
zet javaslatokat terjesztett a kolhoz-
vezetőség elé, hogyan lehet ha:á idő 
előtt teljesíteni a kollektív állatte-
nyésztés fejlesztésének hároméves 
tervét. Javaslatokat dolgozott ki a 
pártszervezet a tej-, hú*- és gyapot, 
hozam növelésére és a beadási kö-
telezettség túlteljesítésére is. 

A Kalinyin-kolhoz kommunistái 
méltán örvondenek tiszteletnek és 
tekintélynek a kolhozparasztok közt. 
A kommunisták azzal érdemelték ki 
a tekintélyt és liszteletet, hogy min-
dig a kolhozé dekekért vívott harc 
első sorában állnak. 

A kolhoz fejlődésének biztosítása 
elképzelhetetlen 

a p á r t s z e r v e z e t és a p á r t o n k í v ü l i 
k o l h o z d o l g o z ó k k ö z t i k a p c s o l a t 

s z ü n t e l e n e r ő s í t é s e 

nélkül. A Kaganovics- ós Kalinyin-
kolhoz pártszervezetének ereje a 
kolhozparoszt tömegekhez fűződő 
kapcsolatban rejlik, abban a képes-
ségben, hogy a két pártszervezet 
minden nehézség és akadály leküz-
désére mozgósítani tudja a kolhozok 
dolgozóit. A Szovjetunió Kommu-
nista (bolsevik) Pártja területi bi-
zottsága fontos feladatának tekinti, 
hogy a két kolhozpái-tiszervezet ki-
váló eredményeket hiztosító módsze-
reit széles körben terjessze. 

Táviratvúitás Mao Ce-Tung elvtárs 
és a dalai láma között 

Peking (Új Kína). Május 23-án, 
a Tibet békés felszabadítására kő 
tölt egyezmény aláírásának első év-
fordulóján a dalai láma üdvözlő-
táviratot intézett Mao Ce-Tunghoz, 
a Kínai Népköztársaság központi 
népi kormányának elnökéhez. 
Ugyancsak táviratban köszöntölte 

Mao Cc-Tungot a Pancsen láma is. 
Ma Ce-Tung elnök választávira-

tában hangsúlyozta: 
Kívánom, hogy az összes test-

véri nemzetiségekkel együtt — egy-
emberkent dolgozzanak nagy ha-
zánk, valamint az ú j Tibet virágzó 
és boldog életének megteremtésén. 

Befejeződött a választási hadjárat 
Olaszországban 

A bolgár kuliigy minisztérium tiltakozó levele 

az ENSx titkárságához 

aan mulasztottak, a felvilágosító 
szavak hatására szorgalmasan jó 
munkát végeznek a kolhozföldeken. 

A kolhozparasztokkal való beszél-

Igetés során kiderült, hogy a munka-

fegyelem lazulásának egyik oka, 

hogy hanyagul tarják nyilván a 

munknegyrégeket. A munkaegysége 

kel nagy késedelemmel írták csak 

a kolhozparasztok javára, emiatt 

csaknem tehetetlenné vált a teljeslt-

ményok számontartása, s ez kiha-

tással volt a munkafegyelemre. A 

pártszervezet javaslatára a kolhoz-

vezetőség utasította a könyvelést, 

Siófin (BTA), A bolgár külügy, 
minisitérium tiltakozó levelel inté. 
/ott az ENSZ titkárságához, ame*y_ 
ben hangsúlyozza, hogy r.z utóbbi 
időben a görög területről kiindulva 
a görög határőrizeti szervek áttah 
e követe t provokációkkal párhu/a-
mosan, felfegyverzett polgári sze. 
mélyek részéről is történnek provo. 
kációk. 

A bolgár külügyminisztérium 
többszöri tiltakozása ellenére ezek 
a provokác ók folytalódnak. 1952 
ápr i l is 15-én 17.30 órakor Görögor-

szág területéről egy . .Thompson" 

m i n . á j ú géppiszto lyal f e l i gyver-

zett polgári szemé'y behatolt bolgár 
területre. megtfmad'a Mehmed 
Aliev Alipov godechvnl lakot , bol-
gár állampo'g-irt. aki a földjén dol-
gozott és erőszakkal át akar ta hur-

colni görög területre. Alipov szem-

beszállt a bandi tává], aki ekkor a 
géppisztoly tusával kót ütést mért 
a bolgár paraszt fejére. A közelben 
dolgozó parasztok kiáltozására bol-
gár határőrök érkeztek oda és Aü . 
pov életét megmenteitek. Ezalatt d 
bandita megszökött és görög terü-
letről tüzelt a bolgár határőrökre. 

Ezek a provokációk a görög ha-
tárőrizeti szervek tudtával töitiin-
nek és anna.k az ellenség "a politiká-
nak az eredményei, amelyet a gö. 
rög kormány a Bolgár Népköztár-
saság és a bolgár nép ellen folytat, 

A Bolgár Népköztársaság külügy-
minisztériuma felkéri nz ENSZ titi 
kárságát, hogy továbbít-a a bolgár 
kormány tiltakozását a görög kor. 
mányhoz és egyidejűleg hozza azt 
az ENSZ tagállamainak tudomá-
sára. 

Róma (MTI). Vasámap és hét-
főn Közép- és Dél-Olaszország 2813 
városának és községének lakói meg-
válása ják a községi, városi és tar-
tományi tanácsokat. A legnagyobb 
érdeklődés a Rómában tartandó vá-
lasztásokat előzi meg, A szavazás 
vasámap reggétői hétfő délután 2 
óráig tart, végeredmény csak szer-
dán várható. 

A választári hadjárat lényegében 
pénteken befejeződött 

Az „Unila" — az Öta-z Kommu-
nista Párt központi lapja — vezető 
helyein közli a demokrat kus listá. 
kon szereplő szakszervezeti vezetők 
fényképét és életrajzát. Első helye,) 
van ezek közöl' Giuscppe di Vittö-
rio, a CGIL főtitkára. 

Rómában, valamint sok más he-
lyen közös listát alakítottak a kom-
munisták, a szocialisták és a füg-
getlen demokraták. Választási tevé-
kenységük középpontjába az olasz 

dolgozók egységét, a béke védelmét 
és DóI-Olaszorszájf megoldásra váró 
konkrét problémád helyezték. 

A kormánypárt és szél síi jobbol-
dali erők a népi mozgalom komoly 
és magarszinvonalú választási te-
vékenységére a szokásos demagó. 
giával és terroristtikus uszítással 
válaszoltak. A Keresztény Demo. 

krata Párt a kommunistaellenessé, 
get állította egész választási pro-
pagandájának középpontjába. De 
Gniperi pártja négy méter magas 
ós ugyanolyan széles hatalmas ké-
pet szereltetett fel, amely a Musio-
lini és hitleri időből jól ismert „vö-
rös rémet" ábrázolja, amint le 
akarja dönteni az Isme.et'.en Ka-
tona síremlékét. Ez az ízóstelen é3 
provokatív kép n&gy felháborodást 
keltett a római nép körében. 

Az „Olasz Szociális Mozgalom" 
neofasiszta párt vezérkara 15—16 
éves fiúkat mozgósított a válasz-
tási harcra. Ezek fekete xísdócská. 
kat lobogtatva tehergépkocsikon 
száguldanak a főváros útvonalain 
& fasiszta je'szavakat kiáltoznak. 

Még nyilvánvalóbbá vált a kleri-
kálisok és a fasiszták együttműkö. 
(lése. De Gasperi miniszterelnök 
egy választási gyűlésen mint „vitéz 
katonátsói" emlékezett meg Vaterio 
Borgheise „hercegről", a hírhedt 
fasiszta háborús bűnösről. 

A népi mozgatom egységének 
megszilárdulása és tömegbázisa ki-
szélesedése terén rákeres munkát 
végzett a római „Városi lista", 
amelyben Nitti volt miniszterelnök 
kezdeményezésére az összes demo-
kratikus erők tömörültek. 

Ma Szegeden rendezik meg a főiskolák 
orosz nyelvi tanulmányi versenyét 

A Rákosi félév befejezése alkal-
mából az. ország négy pedagógiai 
főiskoláján — Budapesten, Szege, 
den, Pécsett és Egerben — tanul-
mányi versenyt rendeznek a főisko-
lák orosz nyelvben, mrgyar nyelv 
és irodalomban, matematikában és 
leómiában legjobb öt hallgatója kö-
zött. Az egyes szakok versenyét 
más más főiskolán rendezik meg. 
Szegeden az orosz nyelvi versenyre 
kerül sor ma, vrisárnap reggeli kez-
dettel. A versenyen a négy fő'skola 
legjobb eredményt elért másodéves, 
most végző hallgatói közíil 5—5 vesz 

t részt; A Szegedi Pedagógiai Főisko-
láról Kékes Szabó Ibolya, Kiss Fe-
renc, Kovács Zsuzsa, Rabai Imré-
né és Selymessy Maliid indul a ver-
senyen- A verseny négy részből áll, 
mégpedig fordításbői, mondatelem-
zésitől. valamint ogy egy orosznyel-
vű újságcikk és orosz nyelven fel-
olvasott novella tartalmának ugyan-
csak orosznyelvü elmondásából. A 
verseny nyertese 500 for'.nt juta-
lomban részesül, ezenkívül 2 darab 
303 forintos ós 3 darab 200 forin-
tos jutalmat oszlanak ki. 

Ankéttal egybekötött film propagandista értekezlet 
a Szabadság moziban 

Kedden délután 4 órai kezdettol VTSB ankétot rendez a fllmpropa. 
filmpropagnndistn értekezletet ren- 1 gandislák számára. A MOKÉP ez-
deznek a Szabadság moziban. As uton ls kér minden fllmpropagan-
értekezleten bemutatják a „Sport. (listát, hogy jelenjék meg ezen a 
becsület" című színes szovjet fi!- fontos, ankéttal egybekötött megbe. 
m „» A kAmntnt,', fl'kii'miiknl a e->/.l.',u,.„ 
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KOSSUTH R A D I Ö 
6 Hanglemezek. 6.4.5 A Szabad Nép 

mai vezércikke. 8 Hfrelc. Lapszemle 
8.30 Hang emezek, 0 Egy rulu — egy 
nóta 0,30 Könnyű üt u komoly ze-
néhez, 10 Zenés vasárnap 'léle'ött, 
11 Béke műsor, 11.30 Hangverseny, 
közben 12.05 Ittrek. 13.03 Népdalok. 
13.30 Hangos úlság, 14 15 Tánrda-
lok. 14 45 Népzene. 15.30 Szórakoz-
tató zene. 16 A Szovjetunió szocia-
lista mezőgazdasága. 16.30 Zenekari 
művek, 17 Egv hét a külpolt'tkában. 
17 30 Hanglemezek, 17.40 Ktacses 

Ka'endárP'm. 19 Rzovlet tánczene. 20 
Hírek, 20 20 Hangverseny. 21.45 
Sport, 23 10 Hírek, 22.20 Tánczene, 
23.05 Zenekar 24 Hírek. 

P E T O F I R A D I Ö 
8 Varsói r í dió zenekara. 8 30 Fa-

lurádió 9 B-rormrttus félóra. 9 30 
Evangélikus Istentlszte'et. 10 15 Da-
lok és táncok. 11 Miska bácsi leme 
zcwlátlálu, 11 35 Bányász műsor, 12 
óra 05 Hanglemezek, 12.50 Éta'Onk-
rrtl. 13 operarész'et. 14 Hungver-
senv 15 Kérdezz — felelek 15.20 
Hnngtemezek, 1 5 45 A Tartós békéért, 
népi demokráciáért c'mü tan 

tetése, 10 Gvermeksr'nlvte. 16 40 Rzlv 
kőid!. 17 Murs'ka, 17.40 Tánczene. 
1B4'i Vto4m vésrtr. 20 17 Hang'emez 
22 N'P'ta'ok. 23.10 Zongora. 22.35 
Hang'rmezek. 

HCTFÖ 1957 MÁJUS 26 
KOSSUTH RÁDIÓ 

5.00 Fntttrád'ó 5.30 Hírek 6.45 Hí-
rek 7 45 Kü'fötdl lapszemle 12.00 Ht. 
rek. Hangos ut iág 13 15 Szórakoztató 
zrnn 14 15 Mam-nr muzs'ka 1600 Ut-
tf ró híradó 15 30 Bornl Akos hegedi)' 
15 50 Ha-"lemezek 16.70 Úttörő mű-
sor 17 00 Htrek 17 15 Tf'ósrtg Haugla 
17.35 Dn'o'l velünk! 17 45 Jó munká-
4 r t — „Tón m"">tk(U 18 40 fttrek né-
metül 19 00 Tánczene 1°90 Htrek 
szerbül 30 40 A IvnrvfH'ó"! ver. 
aenv IHrel 20.45 Az Ura'l Néni Együtt 
tes éneke' 2100 A Magyar Hldló vi-
dám műsora 21 -10 Hnn- emezek 22.00 
Htrek Bpor- 74 00 Htrek 

PETŐFI R ' D I Ö 
6.00 Opernrés'ta'ek 6.45 Jó reggelt, 

gyerekeknek! 7.15 Hírek szlovén"' 
7 35 Szovjet opere't és fi mdalok 645 
Heti zenés kalendárium 900 Kodá'y 
művek 0 20 Gyermekzene 9 40 Orosz 
nyelvlecke 10 00 Hírek 10.10 Bzlmfó-
Btkun költemények 1100 Óvodások' 
műsora 1120 Erkel Bálhori Márta nvl-
jány, 18.00 Hangverseny gyermkeknek 

A R A D I O M Ű S O R A : 

16.00 Hgedfls Zoltán előadása. 
16.30 Népi zenekar 17.10 Rákosi Má-
tyás: Népi demokráciánk útja: c. mű-
véről Havas Ernő eöadása I I I . rész 
17 30 Illrek 17.40 A Rádió Népműve-
lési Híradója 18.10 Beszélő atlasz 
18.25 Illrek szlovénOl 18.40 Sportfil-
mek zenéjéből 19.15 Sportnegyedóra 
19.30 Szív küldi .szívnek 19.45 Nép-
zene 21 00 Hírek franciául, németül. 

KEDD, 1952 M Á J U S 27. 
KOSSUTH R A D I Ö 

5.00 Falurádió 5 30 Htrek, közben 
a Szabad Nép mai vezércikke 11.30 
Nőt szemmel 11.50 Mossenet: Phaedra 
nyitány 1200 Hírek Hangos UJság 
12.30 Szovtet kórusok 13.00 Az 
Altami Népi Együttes Zenekara 13.30 
Francia zenekari muzsika 14 15 Szó. 
raknztutó zene 15.15 Htrek szerbül 
15.30 Népek do'tal n szabadságról 
15.50 Hanglemezek 16.20 Iskolások 
rádiója 16.40 Orosz nyelvlecke 17.00 
Hírek 17.15 A Határőrség Híradója 
17 45 Termelési Híradó 18.00 Szovjet 
irók és költők a békéért 18.40 Hírek 
németü' 19.00 F.grv falu — egy nótit 
19 30 Hírek szerbül 20.00 Hangos UJ. 
Ság 20 40 A brgvü'tési verseny hlrel 
20.45 A Magvar Rádiószínház bemu-
tatóié: Utazós n Nagy Folyón 22.25 
Htrek 22 40 A Magyar Rádió népi ze-
nekara 23 30 A Mngyar Rádto táncze-
nekara 24.00 Hírek 

PETŐF I R A D I Ö 

Vidám opere-tket'ösök 635 Hang'e. 
mezek 6 45 Jó reg"e't. írverekek! 7 15 
Hírek szlovénül 8.00 Dalok és hnng-
szerszólők 8 30 Szórakozható zenekari 
muzsika 9 20 A Gvrrrekrád'ó műsora 
10.00 Htrek 10.10 Az Fgvedt Oéngvár 
szaksz-n-vezeto a Rőder-mozealomírt 
10 25 pn-ntifnl heeeriOmőveiből 1O.40 
A Magvar K'ri'ú s- lmfn 'kus zenebnra 
15.00 A Mnzvár R-tóló szórnknz'n'ó 
zere' nra 10 00 Vn'ds jsnns é'e'e és 
kö'tészcte 18.30 Zenekari h mever env 
Ba rh és Moznr művclbö: 17 30 Hlrrk 
17.40 A virágnak megtiltani nem le-
het. Hanglemezek 17 55 Liszt Ferenc 
művészéé 18.25 Htrek azjovénü' 18 40 
Szív kü'dl szívnek 19 15 Snor'necyed 
óra 1930 A Magyar Néphadsereg 
Ének- és Tánre"yüt.'esének zenekara 
21 00 Htrek- franciául és németül 22.00 
Mngyar művészek ktasszikus műveket 
adnak elö 23.00 A Magyar Rádió tu-
dományos híradója. 

SZERDA, 1952. M Á J U S 28. 
KOSSUTH R A D I Ö 

5 Falurádió. 5 30 Hírek, lapszemle, 
5.45—8.30-ig: Reggeli zenés műsor, 
közben 6.45 A Szabad Nép mai ve 
zérclkke, 7.45 Levelezőink leientik. 
630—6.45 A Román Szakszervezetek 
Tanácsa államdilas együttese 7 05—7 
óra 45 A rádió énekkara. 8.05—8.30 
Rádió szimfónikus zenekara 11.30 
Petőfi Sándor, Puskin, József Attita 
és Zelk Zoltán versei. 11.40 Operett-
részletek 12 Hírek, hangos újság. 12 
óra 30 Rádiózenckar. 13.15 Szóra-
koztató zene 14 Időjárás, ée vtzál-
lásle'entés 14.15 Beethoven-szonáta, 
14-30 Szovjet operákból. 15 Úttörő 
híradó. 15.15 Htrek szerbül. 16.30 
DISZ egyetemi énekkar énekel 15 
órn 50 „A zúgó Dnyeper partjain.. ." 
16.20 Ifjúsági rá'.lójáték 17 Hírek. 
17 11 V ' 
lom az Egyesült Államokban. 17.45 
Hanglemezek 18.15 Szfv küidl szív-
nek. 10.40 Htrek németül 19 Építő, 
tparj félóra. 19.30 Htrek szerbül. 20 
Hangos újság 20 40 Prokofjev: Ha-
mupipőke. 20.50 Regősének Truma-
néki-ól. 21 Szimfőn'kus zene 22 Ht-
rek. sport, 22 25 Rész'etek Muszorg-
Hzkll operáihói 23.30 Bartók: V. vo-
nósnégyes 24 Hírek 

PETŐFI RAD IÖ 

6 Hanglemezek, 6 45 Jó reggelt gye-
rekek! 7 Marurkák 7.35 Olasz openk. 
kórusok. 0 Szórakoztató zene. 0 Zon-
goraverseny. 9 20 Gyermekrádtó. 10 
Htrek 10.10 Magyar muzsika, 11 
Óvodások mflsora. 16 H->n"versenv 
gyerekeknek. 15.30 A fö'dkerekség 
esryneavedén 15.45 K'ffisszlkus ope-
rettekből. 16.30 Tömegdalok. 16.45 
Rachmanlnov: TT szv't két zongorá-
ra, 17.30 Hanglemozek 17 40 A'taml 
gazdaságok hfradó'a 18 Nénzeno 18 
óra 40 Tánczene. 19 25 Krimi szonett 
tek 20 10 Akik • rettegnek a békétől. 
Előadás. 

CS0TÖRTÖK. 1952 M Á J U S 29. 
KOSSUTH R A D I Ö 

5 Falurádió 5.30 Ilfrek. lapszemle, 
5.45 Reggeli zenés műsor. 6.45 A 
Szabad Nép mai vezércikke, 7.45 
tteve'ezölnk telent k. 11.30 Fáklya. 
Részlet Móricz Zsigmond regényéből 
12 Htrek. hangos újság. 1230 Tft-
megdalok. 18 15 Magyar zenekari 
muzsikai 14.15 A Rádió GysrtakúJ-
s áda . 14.50 C'tah Kálmán és zeneka-

ra. 16 Rész 'etek Mascagn l Paraszt. 
becsület című operájából 16 45 Kó-
rusok. 17 Külpolitikai kérdésekre 
válaszolunk 17.15 Ifjúság hangja. 17 
óra 35 Jó munkáért — szép muzsi-
kát. 18 A Néphadáereg híradója. 19 
Egy fai'u — egy nóta 20 Hangos ÚJ. 
ság. 20.40 A begyűjtést verseny hí-
rei. 20.45 Mozart: Figaró házassága. 
22 Htrek, sport. 23 28 Népzene 24 
Hírek. 

PETŐFI-RADIö 

6 Részletek Sárközy Szelistvél asz-
szonyok és Székely Aranvr-slllag rí-
mü operettjéből. 6 45 Jó rogge't, 
gverelcek! 7 Komszomo'-dalok. 7.35 
Híres operák batattzenéje B.30 A 
Szovtetunló a szor'fllizmiKi országa, 
8.40 Operettrész'etek, 9 20 Orosz 
nye'vlecke 9.40 A Gyermekrádió mű-
sora. 10 Hírek. 10 10 Orosz és szov-
jet kamarazene 10.50 Magyar. ro-
mán, szlovák népi muzsika. 15 Úttörő 
mikrofonnal az országban. 15 20 Mé-
száros György hegedül. 15.40 Flnta. 
tok zenei ülsá" la. 16.10 Szórakozta-
tó zene 17 Da'ok az ül Ktna dicső-
ségéről 1730 Hírek. 17.40 A Fm'u 
rádió előodása 18 4') Szív küidl. 19 
óra 15 Sporinetvedőra. 19 óra 30 
Tánczene. 22 Kodály-kórusok 22.15 
Hangverseny. 

PÉNTEK, 1952. MÁJUS 30. 

KOSSUTH R A D I Ö 
5 Falurádió. 5.30 Hírek, tans-emta, 

5.45 NŐI .szemmel . 6 05 Rcc-oll ze-
nés mflzor 6.45 A Szabad Nép mai 
vezére kke 7.45 I.ovetarő'nk le on. 
tik. 1145 Fl'mdatok. 12 Hírek, han-
gos úlság. 12 30 Az Államvédelmi 
Határőrség zenekara. 13 15 Kőczé 
Gyuta és zenekara. 14 Idő'árás- és 
vfzál'dstc'en'és 14 15 Zenekari mu-
zsika 15 Úttörő htridó. 15 30 Az 
Alexandrov együ tes énekel 15.r0 Szó-
rakoztató zene 10 20 Ut'őrű snort-
htradó 16.40 Orcxsz nye'vlecke, 17 
Hírek 17.15 A magyar o-era törté-
nete. IV 17 55 Nem-e'köTl kérdésok. 
18 10 Nénzene 18 40 Htrek németű'. 
19 15 Hnng'emezek 30 Ittn-os ál-
ság. 20 40 A begvöltésl verseny ht 
ret 20.45 Hanetamezek 21 Orosz 
klasszikusok 22 Htrek. sport. 23.10 
Meseoperákbút. 24 Hírek 

PETŐFI RADIÖ 
6 A Falurádió mezőgazdasági hír-

adója. 6.15 Ifjúsági tömegdalok. 6 

óra 45 Jó reggelt, gyerekek! 7 
Hanglemezek. 7.35 Szimfónikus zené-
kar. 8.15 Szimfónikus táncok. 9.15 
Ifjúsági hangldték. 10 Hírek 10.10 
Szórakoztató zene 10.40 Máthé Aron 
ktarlnótozlk. 11 A Gyermekrádió mű-
sora. 15 Népzene. 16 Nyár T. Nagy 
István elbeszélése. 16 20 Opere:tz.e_ 
nekar. 17 Szív küldi. 17 30 Hírek. 17 
óra 40 Az Ifjúsági Rádió műsora. 18 
óra 10 A világ békomozga'mának 
nagy erele 18.25 Hírek sz'ovénül. 18 
óra 40 MAV—MEKOVALL énekkar 19 
Egv falú — egy ónta. 10.15 Sportne-
gyedóra 19 30 Jó munkáért — szép 
muzsikát I 20 A Magyar Rádió tánc-
zenekara és népi zenekara. 22 I I I . 

: llandel és Gluck művészete. 

SZOMBAT. 1952. M Á J U S 31. 
KOSSUTH R A D I Ö 

5 Falurádió. 5.30 Htrek, lapszemle. 
0.45 A Szabad Nép mai vezércikke. 
7.45: l^ve'ezótnk Jelentik 1130 A 
sziget és lakói. Elbeszélés. 12 Htrek, 
hangos újság 12.30 Lakatos Vince és 
zenekara. 13 A Román Rádió mflso. 

i rából 13.30 Da'ok a békéről. 14. Idő. 
• Járás- é3 vtzál'ásle'entés 14 15 Hang-
I lemezek 14.30 Bátor asszony. Elbe. 
i szó'és. 14 50 Hanglemezek 13 15 Hl-
í rek .szerbül. 15.30 Tudósok a béké-

ért I Htrndő. 15.45 A'taml vál'a'a'ok 
hfrel 15 50 Könvv. muzsika, színház. 
16.10 Szov'et nanok — sznvln- em-
berek. 1«20 T i n c r n e 17 Ht-rk. 17 
óra 18 7"nekart m"zs|ka 18 Fa'urá. 
dtó 16 30 Sztv kfl'dt. 18 40 Htrek 
péme'tll 19 Egy falu — egv nó'n. 20 
Hangos úl-ág an 4ú A hegvOl'ést 
verrenv hlrel. 30 H-maleme-ek 21 
órn 30 Mngvnr trék n bíkérö'. 22 Hí-
rei' sport. 22 25 Tán r éjfélig 24 
Htrek 

PETŐF! R A D I Ö 
6 Rcgae'l hangverseny. 6.45 Jő reg-

gelt," gvcrckek! 7 Chontn zoeeo-nmfl-
velből. 7 15 H'rek szerbül. 7 35 Hong. 
lemezek 0 45 Görög gyedmekek mű-
sora. 10 Illrek '0 10 Színes magyar 
muzsika 1(1.51) RAszta'ek Kodá'v dal-
|»»óklilb(M Hnn"'emerek 15 Szovjet 
nén-tn<nif 15 25 gzovtet köttök ver-
set 15 45 Goeret*k» ,'öaök i o F'ö-d ta 
Szerrel Prokoilevről 1035 i'ö-r-iz-
das'-g| nervodőrn '0 50 Srfv kfl'dl 
17.'0 Tnnulfttnk éneks-rtra oroszul! 
17.30 Hírek 17 4Ú 7enés posta 18 25 
Htrek szinvéofl'. 16.40 Tfm„zene. 19 
óra 15 Pporee"--edéra 10 30 Verdi: 
Trubndur 21 H'rek frati . 'áu'. néme. 
tOl. 22 Rékérö' dalolunk. 22.30 Haydn 
kamaraműveibol. 

» 


