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Mi történi q külpolitikában ? 
Feloszlatták az angol alsóházat 

Bénteken immár ötödször ültek össze 
* a négy hatalom bécsi nagykövetel, 

hogy tanácskozzanak az osztrák államszer-
ződéssel kapcsolatos főbb kérdésekről. Az 
értekezleten — amelyen ezúttal L. S. 
Thompson, az Egyesült Államok bécsi 
nagykövete elnökölt — az Ausztriában lévő 
német javakról tárgyaltak. 

A nagykövetek értekezlete utón a kö-
vetkező közleményt adták ki: 

„A nagykövetek értekezlete, amely 
Ausztria képviselőinek részvételével ült 
össze, e hét folyamán jelentős eredménye-
ket ért el az osztrák államszerződés meg-
kötését célzó előkészítő munkában. 

Remélhető, hogy az értekezlet munkája 
gyorsan befejeződik. — A legközelebbi ülcs 
május 9-én, hétfőn lesz." 

Wfint az MTI londoni jelentése közli, 
1 1 Erzsébet angol királynő tegnap dél-

előtt trónbeszéddel feloszlatta az angol al-
sóházat és bejelentette az angliai országos 
választások május 26-ra történő kiírását is. 
Ezzel hivatalosan is kezdetét vette az angol 
választási kampány, 

A most feloszlatott angol alsóháznak 
625 képviselője volt. A választókerületek új 
átszervezése következtében a május 26-i 
választásokon 630 képviselőt fognak meg-
választani, tehát öttel többet, mint az előző, 
negyvenedik angol parlamentben. 

ly lax Reimann, a Német Kommunista 
1 1 Párt vezetőségének első titkára le-

velet intézett Erich Ollenhauerhez, a Né-
met Szociáldemokrata Párt elnökéhez, el-
juttatva a Szociáldemokrata Párt parla-
menti csoportjához azokat a javaslatokat) 

amelyeket a bonni parlament kommunista 
képviselőcsoportja korábban Gersten-
mayer-nek, a szövetségi gyűlés elnökének 
adott át. A Német Kommunista Párt kép-
viselői felszólítják Gerstenmayert: haladék-
talanul hívja össze a bonni parlamentet, 
hogy az állást foglalhasson a moszkvai 
osztrák—szovjet tárgyalásokkal, továbbá a 
párizsi egyezmények letétbe helyezésével 
kapcsolatban és nyilvánítsa érvénytelennek 
a párizsi egyezményeket. Végül a kommu-
nista képviselők követelik, válasszanak 
pártközi bizottságot, amely az NDK népi 
parlamentjének meghatalmazottjaival 
együtt állásfoglalást dolgoz ki a német kér-
déssel foglalkozó négyhatalmi értekezlet 
számára. A Német Kommunista Párt azzal 
a kéréssel juttatta el e javaslatokat a szo-
ciáldemokrata képviselőkhöz, hogy az em-
lített javaslatokat a Szociáldemokrata Párt 
tegye vita tárgyává. 

Nyugat-Berlin amerikai, brit és francia 
városparancsnokai közös nyilatkozatban ki-
jelentették, hogy Nyugat-Berlin a nyugat-
németországi megszállási szabályzat hatá-
lyának magszüntetése ellenére továbbra is 
az amerikai, brit és francia csapatok meg-
szállása alatt lévő terület marad. A nyu-
gati katonai parancsnokok azért tartották 
szükségesnek ezt a nyilatkozatot közzé-
tenni, mivel az 1945-ben létrejött megálla-
podás értelmében a Német Demokratikus 
Köztársaság területébe ékelt Nyugat-Berlint 
csak a megszállás idejére választották kü-
lön Kelet-Berlintől. 

A francia nemzetgyűlés külügyi 
bizottságának érdekes állásfoglalása 

Párizs (MTI). Párizsi poli-
tikai körökben nagy szen-
zációt keltett a nomzetgyií-
lés külügyi bizottságában 
csütörtökön este elfogadott 
határozat. 

A francia nemzetgyűlés 
külügyi bizottsága ugyanis 
35 szavazattal 5 független 
képviselő ellenében és 2 
MRP képviselő tartózkodása 
mellett sajnálkozását fejeste 
ki afelett, hogy a párizsi 
egyezmények ratifikációs ok-
mányait letétbe helyezték, 
még mielőtt áthidalhatták 
volna tí francia—német el-
lentéteket és azokat a nem-
zetgyűlés helyeslésével ren-
dezték volna. 

Parlamenti megfigyelők 
hangsúlyozzák: Hosszú idő 
óta első ízben fordul elő, 
hogy felelős parlamenti bi-

zottság valamely szerződés 
életbelépésének napján hely-
teleníti a szerződést letétbe 
helyező kormány eljárását. 

Az Humanité e határozat-
tal összefüggésben rámutat, 
hogy a nemzetgyűlés külügyi 
bizottsága a párizsi szerző-
dések ratifikációs okmá-
nyainak letétbe helyezése 
után ezzel a határozattal de-
zavuálja a ratifikálást• 

Joinville tábornok, kom-
munista képviselő bejelen-
tette: interpellációt intéz a 
kormányhoz, mert a párizsi 
szerződések ratifikációs ok-
mányainak letétbe helyezé-
sével lehetővé tette, hogy a 
hitleri hadseregen aratott 
győzelem tizedik évforduló-
jának napja a német milita-
risták számára revansnap 
jellegűvé válhassék. 

A délvietnami helyzet új fejleményei 
Párizs (MTI). Dulles ame-

rikai külügyminiszter ma 
Párizsba érkezik, megbeszé-
lést folytat Edgár Faure 
francia miniszterelnökkel a 
dél-vietnami helyzetről- Az 
AFP jelentése szerint „Dul-
les és Faure igyekszik majd 
közelebb hozni egymáshoz az 
amerikai és francia állás-
pontot a dél-vietnami poli-
tikai válság kérdésében". 

"Washington és Párizs 
egyébként, szakadatlanul tár-
gyal a dél-vietnami hely-
zetről. Nézeteik azonban tá-
volról sem egyeznek meg. 
Diem sikerei fokozzák a* 
amerikaink szembeszegüléséi 
a francia állásponttal. A 
megállapodást a két főváros 
között annál is inkább ne-
héz elérni, mivel a franciák 
nem állnak közvetlen érint-
kezésben az amerikai poli-
tika indokinai nagymesteré-

vel — Spéllman bíborossal• 
Annakidején Diemet Spéll-
man nyomására tették meg 
miniszterelnöknek. Vala-
hányszor csak a francia 
kormány felveti azt a gon-
dolatot, hogy egy „harma-
dik ember" egységet, tudna 
teremteni Szaigonban, mind-
annyiszor beleütközik a ku-
lisszák mögött a bíboros ko-
nokságába-

A londoni rádió jelenti: 
MacMillan angol külügymi-
niszter osütörtökön az alsó-
házban kijelentette: a brit 
kormány úgy véli, hogy a 
vietnami nehézségek első-
sorban magukra a vietnami-
akra tartoznak• Nagy-Britan-
nia politikája továbbra is a 
genfi egyezményeken alap-
szik: a brit kormány reméli, 
hogy a rend helyreáll és a 
genfi egyezményeket tiszte-
letben fogják tartani. 

„ Ú j " francia munkaügyi rendelet jelent meg 
Párizs (MTI). A francia 

minisztertanács csütörtöki 
ülésén rendeletet fogadott el, 
amely szabályozza a „mun-
kaviszályok esetén követen-
dő eljárást". E rendelet két 
pontból áll. Az első pontja 
kimondja, hogy munkavi-
szály esetén önműködően 
össze kell hívni az úgyneve-
zett békéltető bizottságot és 
annak ülésén mindkét félnek 
jelen kell lennie. A máso-
dik pont kimondja, hogy ha 

nem sikerül a békéltetési kí-
sérlet, akkor egy úgyneve-
zett közvetítő révén kell 
megkísérelni a viszály meg-
oldását. 

Az Union Francaise d'In-
formaüon kommentárja meg-
állapüja ezzel kapcsolatban, 
hogy e rendelet voltaképpen 
a sztrájkjog korlátozását 
jelenti, mivel törvényellenes-
nek nyilvánít minden mun-
kabeszüntetést, amíg a tár-
gyalások tartanak• 

Berlin '(MTI). Pénteken 
délelőtt magyar kormány-
küldöttség érkezett a Berlin-
sohönofeldi repülőtérre. A 
küldöttség vezetője Mekis 
József, a Magyar Dolgozók 
Pár t ja Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Miniszterta-
r ' c s elnökének helyettese. A 
1 V.Fittség tagjai Csergő 
János kohó- és gépipari mi-
niszter, A»áPé«*i Sándor, 

altábornagy, a honvédelmi 
miniszter első helyettese és 
Safranká Emánuel, a Ma-
gyar Népköztársaság berli-
ni rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövete. A ma-
gyar kormányküldöttség 
részlvesz a német, nép fel-
szabadulásának 10. évfordu-
lója alkalmából tartandó iin-
nepgégekflh 

Rövid külpolitikai 
hírek 

Prága (CTK). Csütörtökön 
Prágába érkezett a Magyar 
Népköztársaság kormánykül-
döttsége, amely résztvesz a 
Csehszlovákia felszabadulásá-
nak tizedik évfordulója al-
kalmából Tendezendö ünnep-
ségeken. 

A küldöttség vezetője Hi-
das István, a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertaná-
csának elnökhelyettese, He-
gyi László vezérőrnagy és 
Horváth Imre, a Magyar 
Népköztársaság prágai rend-
kívüli és meghatalmazott 
nagykövete. 

A magyar kormánykül-
döttség fogadására megje-
lent Rudolf Barák belügy-
miniszter, a Csehszlovák 
Kommunista Párt Központi 
Bizottsága Politikai Irodá-
jának tagja, Vraiislav Kru-
lina, a Csehszlovák Kommu-
nista Párt Központi Bizott-
ságának titkára, Vaclav Dá-
vid külügyminiszter 

• 
Bécs '(MTI). A bécsi rend-

őrség betiltotta a szudéiavi-
déki Németek Szövetségénei; 
május 8-ra kitűzött gyűlését, 
mivel az megzavarhalja az 
államszerződés megkötésére 
irányuló fáradozásokat. Ez-
zel a rendőrség eleget tett az 
österreichische Volksslim-
me követelésének- A lap 
ugyanis már több mint egy 
héttel ezelőtt követelte en-
nek az Ausztria-ellenes pro-
vokációnak a betiltását. Ezen 
a gyűlésen Wagner volt szn-
détanémet képviselő és Ttei-
chenberger mondott . volna 
beszédet. 

* 
Szófia (TASZSZ). A Bol-

gár Távirati Iroda közölte, 
hogy a Bolgár Népköztársa-
ság és a Koreai Népi Demo-
kratikus Köztársaság a két 
ország közti baráti kapcsola-
tok további erősítése é9 fej-
lesztése érdekében megegye-
zett, hogy phenjani, illetőleg 
szófiai diplomáciai misszió-
ját nagykövetséggé alakít-
ja át. 

* 
London (TASZSZ). Csü-

törtökön este befejeződtek az 
amerikai, angol és francia 
szakértőknek április 27-e 
óta tartó lanáeskozásai, 
amelyeken a német problé-
mára vonatkozó kérdések 
megtárgyalásában Nyugat-
Németország képviselői is 
részt vettek. 

A záróközlemény rámutat, 
hogy a tanácskozáson meg-
vizsgállák „a Szovjetunióval 
folytatandó tárgyalások elő-
készítő intézkedéseit" és hogy 
,,a delegátusok a probléma 
minden oldalára vonatkozó 
hasznos eszmecsere után 
jelentést szerkesztettek. E 
jelentést az illelókes minisz-
ietei. elé terjesztik". 

E l ő r o i f j ú s á g 

Eredményesen támogatja a tápéi Ifjúságot 
Segítő Tanács a DISZ-t 

AZ ELMÚLT KET ÉVBEN szavaiból kitűnik, egyik nyek, találkozók megtartá-
Tápén csak papiron szere-j legelső feladatának tekinti sával minél előbb áthidal-
pelt a DISZ, a munkájának !a DISZ-szervezet fokozott lá- | ják a két DISZ-szervezet kö-
alig volt nyoma. A DI8Z-
helyiséget sem a fiatalok 
keresték fel, hanem mindig 
arra a célra használták, ami-
re éppen szükség volt- A 
DISZ tulajdonában lévő bú-
torok egy része is eltűnt. 
Mindez többnyire már a 
múlté. A községi pária lap-
szervezet vezetősége Révész 
Mihály párttilkár elvtárs-
sal együtt mindent megtett 
a DISZ életrekeliéséért- Ez 
év februárjában munkához 
látott ismét a DISZ. Uj ve-
zetősége) választottak: Biacsi 
Sándor lett a titkár. A fia-
talok most már egyre töb-
ben ép többen gyűltek össze 
esténként beszélgetni, szóra-
kozni. Igaz, a DlSZ-helyi-
ségének problémája még 
mindig nem oldódott meg 
véglegesen, mert újabb és 
újabb helyiséget jelölnek ki 
számukra. A DISZ munkája 
ennek ellenére eredménye-
ket mutat. 

Biacsi Sándor dicséretre 
méltó lelkesedéssel fogott 
a munkához. Különösen hű 
támogatóra talált a közben 
megalakult Ifjúságot Segítő 
Tanács tagjaiban. A fiatalok 
gyűlésein most már rendsze-
resen megjelentek az I f j ú -
ságot Segítő Tanács tagjai, 
a tanácselnök, Tóth Antal és 
Révész Mihály, párttitkár, 
akik az elmúlt években még 
az ifjúsági mozgalomban 
dolgoztak. Segítségükkel a 
fiatalok jólsikerült összejö-
veteleket, táncmulatságot 
rendeztek és tánciskolát is 
indítottak. Az Ifjúságot Se-
gítő Tanácg anyagilag is 
támogatta a fiatalokat; — 
box-kesztyüt .vásárolt ré-
szükre. A lahdarngás mellett 
most az ökölvívó sportág is 
megkezdte működését. Azaz 
megkezdené, ha volna olyan 
sportember, aki rendszeresen 
vezetné az edzéseket. 

KEZDETNEK MAR SZÉ-
PEK az elér) eredmények. 
Vannak azonban még ne-
hézségek é9 megoldásra váró 
feladatok. 

A községi pártbizottság 
létrehozása azonban ú j erőt 
adott. A falu kommunistái 
úgy mondják, jelentősen meg-
erősödött a párt, megjavult 
a pártmunka is. 

Márta Sándor elvtárs, a 
pártbizottság titkára még 
csak most ismerkedik kö-
zelebbről a község pártóle-
tének problémáival, de mint 

mogatását. Már tervekről is zötli szakadékot, 
beszélt. A párt fokozottabb' & ^ét szervezet egymás-
segílségnyújtásával el akar- ],o z v a i ó közeledésére jó 
ják érni, hogy a fiatalok ne ' a ik a lom a vasárnapi i f j ú . 
csak szórakozni járjanak a 
DISZ-be, hanem tanuljanak 
is ott. A DISZ-munka meg-
javítása érdekében, — mint 
mondta — közelebb kell hoz-
ni az Ady Endre TSZ és a 
községi DISZ-szervezetet. 
meri versengés van a fia-
talok között. A verseny he-
lyes, de a jelenlegi formá-
ban nem megengedhető, mert 
veszekedésekhez, súrlódások-
hoz vezet. Közös rendezvé-

sági béketalálkozó. 
MEGÁLLAPÍTHATÓ: A 

DISZ-SZERVEZET az el-
múlt hónapokban megtette 
az első lépést a fejlődés felé-
A községi pártbizottság és 
az Ifjúságot, Segítő Tanács 
segítségével, a DlSZ-vezető-
ség lelkes munkájával most-
már tovább kell haladniok a 
megkezdett úton ú j győzel-
mek, ú j sikerek felé. 

Az új Csehszlovákia arca 
Május 9-én ünnepli Csehszlovákia 

felszabadulásának 10. évfordulóját 
A felszabadító Szovjet Had-

sereg alakulatai hosszú és 
kitartó harcok árán 1945. 
május 9-én az utolsó fasiszta 
fenevadat is kiűzték Cseh-
szlovákia területéről. Tíz év 
telt el azóta, hogy a csehszlo-
vák dolgozó nép kezébe vet-
te a hatalmat. E viszonylag 
rövid idő elegendő volt ah-
hoz, hogy Csehszlovákiában 
örökre felszámolják a tőké-
sek, a földbirtokosok ural-
mát és az ország elinduljon 
a soha nem látott felvirág-
zás útján. 

A jólét alapja 
A Csehszlovák Kommunis-

ta Párt és a kormány évről 
évre nagyobb gondot fordít a 
nehézipar fejlesztésére, mert 
tisztában van azzal, hogy a 
szén- és az acéltermelés, a 
gépipar és a vegyipar fejlő-
dése, az állandóan -növekvő 
energiatermelés elengedhe-
tetlen feltétele a könnyűipar 
és a mezőgazdaság fejleszté-
sének. 

Csehszlovákia ipari terme-
lése az első ötéves terv vé-
gén több mint 100 százalék-
kal magasabb volt, mint a 
háború előtt. 1949—1953-ban 
számos új nagyüzem, nagy-
olvasztó kezdte meg műkö-
dését. A csehszlovák ipareb-
ben az időszakban igen sok 
olyan gép gyártását kezdte 
meg, amelyet azelőtt soha-
sem gyártottak. A bányák 
gépesítésének köszönhető, 
hogy a csehszlovák bányák 
évente soktízmillió tonna 
szénnel adnak többet az or-
szágnak, mint a tőkések ide-
je alatt. Az ország vas- és 

Megkezdődött a mezőgazdaság! 
vezetők tanácskozása 

A megyei tanácsok mező-
gazdasági igazgatói é9 a já-
rási tanácsok mezőgazdasági 
osztályvezetői pénteken reg-

gi termelés és fejlesztés ter-
vét teljes egészében, min-
den részletében teljesítsük és 
elérjük azt, hogy mezögazda-

gel kétnapos tanácskozásra sápunk szocialista dtszerve-
ültek össze a Földművelés-
ügyi Minisztériumban, hogy 
beszámoljanak az év első 
harmadának munkájáról és 
megtárgyalják a mezőgazda-
ság előtt álló legfontosabb 
feladatokat. Magyari And-
rás, a földművelésügyi mi-
niszter első helyettese meg-
nyitója után Erdei Ferenc 
földművelésügyi miniszter 
mondott beszédet. 

A Központi Vezetőség már-
ciusi határozata — mondot-
ta — világosan és félreérthe-
tetlenül utat mutatott szá-
munkra a mezőgazdasági ter-
melésnek és az egész mező-
gazdaság fejlesztésének leg-
döntőbb kérdéseiben. A Köz-
ponti Vezetőség határozata, 
ugyanakkor, amikor félre-
érthetetlen határozottsággal 
leszögezte, hogy mim pár-
tunk fő irányvonalát, kö-
vetkezetesen érvényesíteni 
kell a szocialista iparosí-
tás politikáját, — biztosítva 
a nehézipar fejlesztésének 
elsőbbségét a népgazdaság-
ban — egyben hasonló hatá-
rozbttsággal rámutatott a 
mezőgazdaság jelentőségére, 
népgazdasági súlyára és ki-
emelkedően fontos feladatai-

zése a termelőszövetkezeti 
gazdálkodás fejlesztése ebbcn 
az évben döntő lépéssel ha-
ladjon előre. 

— Ez évi termelési terve-
ink teljesítésének feltételei 
nagyrészt kedvezőek. Mind 
az időjárási viszonyok, mind 
az előkészítő munkálatok le-
hetővé teszik, hogy ebben 
az évben teljesíteni tudjuk 
termelési terveinket, s jó 
termést takarítsunk be. 

A továbbiakban a minisz-
ter az eltelt négy hónap 
munkáját értékelte, majd a leg-
fontosabb teendőkről beszélt, 
majd beszámolóját a követ-
kezőkkel fejezte be: 

— Az év hátralévő részé-
hen, tehát a most közvetle-
nül előttünk álló időszakban 
is ketlős nagy feladatunk 
van —: Egész termelési ter-
vünk teljesítése és termelő-
szövetkezeteink gazdálkodá-
sának nagyarányú fellendí-
tése. Biztosra veszem, hogy 
a mezőgazdaság dolgozói 
megértik és magukévá teszik 
pártunknak és államunknak 
ezeket a nagyszerű céljait 
és nem fogják kímélni erejü-
ket abban, hogy a feladato-
kat becsülettel és eredménye-

Mit követel tőlünk. a sen teljesítsék. 
mezőgazdaság dolgozóitól és I A beszámoló ulán az igaz-
irányítóitól ez a határozat? jgatók és az osztályvezetők 
— Azt, hogy a mezögazdasá- j hozzászólása következett-

acéltermelése is magasan 
túlhaladja a háború előttit. 
Számos új nehézé és könnyű-
ipari üzem létesült azokon 
a területeken, amelyeket a 
tőkések a második világhá-
ború előtt tudatosan elha-
nyagoltak. Vonatkozik ez el-
sősorban Szlovákiára. A cseh-
szlovák folyókon hatalmas 
duzzasztóművek létesültek. 
Ostravón egészen rövid idő 
alatt hatalmas kohókombi-
nátot építettek. A népi de-
mokratikus Csehszlovákia 
acéltermelése öt év alatt túl-
szárnyalta Svédország és 
Franciaország acéltermelését 
és ma már majdnem annyit 
termel, mint Anglia. Cseh-
szlovákia az egy főre jutó 
barnaszéntermelés szempont-
jából a világ második álla-
ma. Energiatermelése jóval 
túlhaladta Franciaország és 
Olaszország energiatermelé-
sét; az energiatermelés tíz 
év alatt több mint háromszo-
rosára emelkedett a háború 
előttihez viszonyítva. 

Megszűnt 
a munkanélküliség 

A népi demokratikus Cseh" 
Szlovákiában örökre meg-
szűnt a munkanélküliség, 
amely a tőkések uralma alatt 
évről évre nagy méreteket öl-
tött. Az ötéves terv alatt a nép-
gazdaságban foglalkoztatót- ( 
tak száma egyharmaddal nö-
vekedett és ma is állandóan 
emelkedik. A nemzeti jöve-
delem ugyanezen időszak 
alatt csaknem kétharmaddal 
lett magasabb. 

Új települések születnek 
Egész Csehszlovákia terü-

letén hatalmas építkezések 
folynak: új városok, falvak 
létesülnek. A régi városok-
ban szinte egyik napról a 
másikra nőnek ki a földből a 
korszerű munkásnegyedek. 
Mindinkább eltűnnek a kül-
városok düledező munkásvis-
kói. Az újonnan épített üze-
mek mellett a dolgozók ré-
szére korszerű lakásokat lé-
tesítenek. A felszabadulás 
óta a nép állama csaknem 
negyedmillió lakást épített a 
dolgozóknak, 

Új élet a falvakban 
Az ipar soha ném látott 

fellendülése a falvak életét 
is megváltoztatta. A cseh-
szlovák vidéket ma már nem 
a nadrágszíjparcellák, ha-
nem a nagykiterjedésű szán-
tóföldek jellemzik. A cseh-
szlovák paraszt napról nap-
ra jobban meggyőződik az 
egyéni gazdálkodás hátrá-
nyairól és a közös termelés 
előnyeiről. Jelenleg Cseh-
szlovákia összes szántóföld-
jeinek 44 százalékán folyik 
társas gazdálkodás. A terme-
lőszövetkezetek és az állami 
gazdaságok terméseredmé-
nyei jóval túlhaladják a/, 
egyénileg dolgozókét. A 
nagyüzemi gazdálkodásra va-
ló áttérés igen nagy teret biz-
tosít a mezőgazdaság foko-
zott gépesítéséhez: az első 
ötéves terv alatt 14 ezer trak-
tor segítette a csehszlovák 
parasztság munkáját. Csupán 
1954-ben űjabb 8900 traktor 
(15 lóerős traktorra átszámít-
va) sietett a falu segítségére. 
Ezenkívül körülbelül 2 ezer 
gabonakombájn, más kom-
bájnok százai és egyéb me-
zőgazdasági gépek tízezrei 
emelik a csehszlovák mező-
gazdaság terméshozfunát, 


