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A francia gyarmatosítók már hat
év óla folytatják Indokinában háborújukat, melyet a francia nép
,,szennyes háborúnak1' nevez. Az
imperialisták le akarják igázni a
szabadságszerető vietnámi .népet és
a Vietnámi Köztársaság területét,
az amerikai
imperialisták
parancsára az ázsiai népek, elsősorban a
Kínai Népköztársaság
ellen
háborús
felvonulási
területté
alcarják
tenni.
A francia gyarmatosítók a vietnámi háború alatt csak halottakban
200 000 katonát és tisztet veszítettek. A francia kormány több mint
1 trillió 500 millió frankot pazarolt
el, a francia expedíciós hadtestnek
mégsem sikerült Indokínában semmi
eredményt elérni.
Hazája védelmére felkélt a hős
vienámi nép, Ho Si Minh vezetésével, egyik csapást a másik után
méri az intervenciósokra. A harcok
folyamán megnőtt és megerősödött
vienámi felszabadító Néphadsereg
megadja a kellő választ a francia
imperialisták csapatainak.
Ez év augusztusáig eltelt öt hónap alatt a francia agresszorok hat.
szor támadták meg a Néphadsereg
egységeit az ország déli részén, a
cukornáddal benőtt sík területen, de
minden támadásukat visszaverték és
nagy veszteségeket okozlak nekik.
Vietnám északi részén,, a Vöröa-fo.
lyótól északra eső vidéken a francia
gyarmatosítók két hét alatt kb. 2
ezer 500 halottat veszítettek. A
francia imperialisták csapatai vereséget szenvedtek Vietnám északi
és déli részén egyairánt. Nem tudtak megbirkózni a
felszabadító
Néphadsereggel, amely hősiesen védelmezi népe békés munkáját, harcol hazája szabadságáért és függetlenségéért. Az ország
teriileiének
több mint 90 százalélca, a
demokratikus köztársaság
ellenőrzése
alatt
áll.
A francia imperialistáit vietnámi
háborújában nemcsak a francia
gyarmatosítók érdekeltek, hanem az
amerikai háborús gyújtogatok is,
akik az egész világot katonai támaszpontokkal veszik körül s igyekeznek azokat elhelyezni Délkelet.
Ázsia körzetében is, a Kínai Népköztársaság határai közelében- Egy
harmadik világháborút
előkészítő
amerikai hadvezetők semmit sem
tanullak koreai vereségeikből és
tok in telüket Indokínára vetették, területét stratégiai bázisként szeretnék fclliasználni. A francia kormány nemcsak saját érdekeit, ha.
nem az amerikai imperialistákét is
szolgálja, amikor hazájuktól távol
halálba küldi a francia katonákat.
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Kínában alakult ki. Akkor, mint ismeretes, sokmilliárd dollári költöttek el anélkül, hogy az imperialistáknak valami hasznuk lett volna
belőle, minthogy a Csang Kaj-Seknek szállított hadianyag és fegyverzet a Kínai Néphadsereg kezébe ke.
rült. Rusk és Austin e tapasztalatok
figyelembevételével
kívánatosnak
tartaná, hogy aktív,abban bele-avat.
hozzanak a hadműveletek irányításába Indokínában, amely — mint
Rusk és Austin mondja — kulcspozíciókat foglal el a- Kína és Délkelet-Ázsia felé vezető utakon.
Bármilyen ünnepélyes nyilatkozatokkal akarják leplezni az imperia.
listák vietnámi háborújuk igazi céljait, nem titkolhatják el rabló jelle.
gét. A francia
és a vietnámi
nép
haragosan
és határozottan
síkraszáll a francia
és, amerikai
imperialisták
érdekében
folytatott
igazságtalan
gyarmati
háború
ellen.
A francia parancsnokságnak egyre
nehezebbé válik az indokínai expedíciós hadsereg ritkuló sorainak
kiegészítése. A franciák, akiket
csaknem leplezetlen erőszak alkalmazásával
küldenek
Vietnámba,
nem akarják vérüket ontani idegen
érdekekért. Franciaországban
elterjedt a vietnámi háború ellen tiltakozó mozgalom. Közismertté váltak
a
mozgalomban tevékenyen
résztvevő hazafiak nevei. A világ
minden sarkában ismerik a hőslelkű
francia leány, Raymonde Dien nevét, aki a vietnámi háborhoz fegyvereket szállító vonat előtt testével
torlaszolta el az utat. Egy másik -idősebb francia nő — Raymonde
Dien szüleinek nemzedékéből — a
dicső Eugénie Colion, aki nemrégiben Sztálin-békcdíjait kapott, hosz.
szú időn át hatósági üldöztetésnek
volt ki léve. Azért üldözték, mert a
vezetése alatt álló Francia Nőszövetség plakátokat adott ki a vietnámi háború ellen. A plakát anyát
ábrázol, aki eltépi fia behívóját az
indokínai háborúba. „Nem! Nem
mégy ebbe a hárorúba!' 1 — mondja
a plakát.

Sztálin

elvtárs

Moszkva. A TASZSZ Iroda közli
J. V. Sztálinnak K. Ivamotohoz, a
Kiodo Hírügynökség fősz&rkesztőjér
hez intézett távirata külföldi yisszhangját.
A japán rádió január elsején
többször közölte azt az üdvözletet,
amelyet J. V. Sztálin küldött a japán népnek.
Rinici Szászak i
rádióhírmagya.
rázó az üzenetet kommentálva ki.
smclle, hogy J. V. Sztálin üzenete
„a Szovjetunió Japánnal kapcsolatos új politikájáról
tanúskodik".
Erre vonatkozóan a hírmagyarázó
több példát sorol fel. Megemlíti töb.
b:k között, hogy jap-áh gazdasági
tényezők meghívást kaptak, hogy
Japán képviselőiként vegyenek részt
az idén áprilisban Moszkvában tartandó nemzetközi gazdasági értekezleten. Emlékeztet arra, hogy a
napokban, Sztálin miniszterelnök
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Svamotohoz intézett
világvisszhang
fa
születésnapján, Ikuo Ojama békeharcost Sztálin-békedíjjal tüntették
ki.
A tokiói rádió közlése szerint egy
magasrangú japán személyiség kijelentette, hogy „Sztálin miniszterelnök üzenete, amelyet teljes egészében baráti szellem hat át, különös figyelmet érdemel'1.
A japán lapok január 2-án közöl,
ték J. V. Sztálin üzenetét.
A pekiftgi rádió- január 2-án közölte J. V. Sztálin táviratának teljes szövegét.
Valamennyi lengyel központi lap
első oldalán, közölte az üzenetet.
Hatalmas érdeklődéssel fogadta J.
V. Sztálinnak a japán néphez intézett újéivi üzenetét Csehszlovákia,
Bulgária, Románia dolgozó népe.
A keletberlini esti lapok első oldalon közölték az üzenet teljes szövegét.

táviratának

Az Avanti című olasz lap megállapítja. hooy J. V. Sztálin üzenete
rendkívül nagyjelentőségű akkor,
amikor az USA fel akarja fegyverezni Japánt és be akarja kapcsolni
távolkeleti agresszív rendszerébe..
Valamennyi francia esti lap jelentést közöl a japán néphez intézett sztálini üzenetről.
Az angol lapok közül a Daily Telegraph különösen kiemeli az , üzenetnek azt a részét, amelyben Sztálin kijelenti, hogy a Szovjetunió
népei mélységesen együltóreznek a
japán néppel. A Daily Worker je.
leütésének címe: „Sztálin üzenete
bátorítja a japánokat". ,
Ugyancsak foglalkozik az üzenettel az amerikai, a norvég, a dán és
a pakisztáni, valamint az indiai
sajtó. (MTI).

A Német Demokratikus Köztársaság kormánybizottsága
kidolgozta az össznémet választási törvényjavaslatot
Berlin
(ADN).
A Tájékoztató
Hivalal közleménye szerint a Német Demokratikus Köztársaság kormánya által össznémet választásokról szóló törvény kidolgozására küldött bizottság 1952 január 2-án
Walter Ulbricht miniszterelinökhe.
lyelies elnöklete alatt ülést tartott.
A bizottság egyhangú határozattat
törvényjavaslatot terjesztett a Német Demokratikus Köztársaság kor.
arányának miniszterelnöke elé.
A választási törvényjavaslat a
Welmari Köztársaság 1924. évi bircdalmi választási törvényből indul
lei és öt szakaszra oszlik.
Az első szakasz azokat a politikai
és jogi biztosítékokat tartalmazza,
amelyek a szabad, általános, egyenlő, közvetlen és titkos össznémet
nemzetgyűlési választások előkészítését és végrehajtását lehetővé teszik. A második szakasz
a választói joggal és a választhatósággal foglalkozik.
A
törvényjavaslat
harmadik
sza,
, .
a
elréeszrie^ tár
gyalja; A negyedik szakasz a választás lefolyásának és a választási
eredmény megállapí lásának irány.

elveiről szól. A törvényjavaslat ötödik
szalkiatszának záróintézkedései
megszabják, hogy
a nemzetgyűlés legkésőbb harminc n a ppal a választás után
Berlinben ül össze.
A Tájékoztató Hivatal közleménye
a továbbiakban hangsúlyozza: a
kormánybizottság
felháborodással
értesült az E N S Z amerikai parancsra szavazó többségének arról a
határozatáról, amely
úgynevezett
„vizsgáló bizottságot11 akar kiküldeni. Ilyen bizottság semmiféle más
célt nem szolgálna, mint az angol,
amerikai beavatkozást a német nép
belügyeibe.
A kormánybizottság hazafias
kötelességének
tartja, hogy
nyilvánosan kipellengérezze a
Párizsba kiküldött nyugatnémet
politikusok állásfoglalását,
amely a német nép túlnyomó többségének
felfogásával ellentétben,
Adcnauer utasítására, külföldi el.
lenőrzést kíván abban a tekintetben,
vájjon megtarthatók-e
össznémet
választások a német nemzetgyűlés
létrehozásához.

| Amennyiben Nyugat-Németország
'megbízottaknak az a véleménye,
hogy a választási törvény végleges
elfogadása előtt célszerű lenne a
választások megtartásának előfeltételeit és körülményeit egész Német,
országban felülvizsgálni, Kelet-Né.
metország megbízottai nem emelnek
kifogást az ellen, hogy Kelet- és
Nyugat-Németország
képviselőiből
közös bizottságot alakítsanak.
A kormánybizottság azonban —
folytatódik a közlemény — a leghatározottabban tiltakozik az ellen,
hogy Németország lemondjon arról
a jogáról, hogy maga rendezze belső
ügyeit.
A közlemény végül rámutat: mm.
den német átlátja, hogy az ENSíí
bekapcsolása nem más, mint Adcnauer mesterkedése az össznémet
választások ós Németország békés
egyesítésének
megakadályozására,
hogy ezáltal a nép törvényes jóváhagyása nélkül német csapat-kon.
lingeirseket állíthasson fel és azokat besorolja az úgynevezett „európai hadserege-be.

És ki ne ismerné a most börtönben
sínylődő francia
ueu amytouo
ixaucia tengerész,
lengeresz.
Henry Martin nevét? ö arra" hívta
fel a tengerészeket, hogy tagadják
meg a vietnámi háborúhoz küldött
fegyverszállításokat. A nép Martint „rettenthetetlen Henrynek" nevezte el. Ezeknek az embereknek a
népszerűsége Franciaországban és a
rokonszenv és szeretet, amely minden igaz francia hazafi szivében a
az ENSZ-ben az amerikai
agresszív tömb
képviselői
vietnámi háború ellen küzdő békeharcosok iránit él, ragyogóan bizoAz Egyesült Nemzetek Szerveze- zatuk védelmében arra hivatkoz- dö ausztráliai csapatokra célzott.
nyítja: az egyszerű franciák
gyűAz USA képviselője a kollektív
tének
alapokmánya a Biztonsági nak, hogy a Biztonsági Tanács
lölik a francia
kormány
vietnámi
munkáját azért nem tudta ellátni, intézkedések rendszerének általános
Tanácsra
hárítja
a
föfelelősséget
a
De Latlre de Tassigny •washing- háborús
kalandját.
béke fenntartásáért. Az alapokmány mert az USA agresszív csoportja a jellegét hangsúlyozta és hisztérikutoni utazása szemléltetően megmusan követelte, hogy az ENSZ tagálMinthogy a gyarmati csapatok ki. a Biztonsági Tanácsot hatalmazta tanácsra olyan határozatokat
tatta, hogy a francia imperialisták
lamai
necsak „erkölcsileg".
de
mennyire függenek amerikai gaz- egészítéise francia katonákkal egyre fel arra, hogy harcoljon az a gr esz,
anyaginkban is vállaljanak részt a
igyekezett ráerőszakolni,
dáiktól. A Vietnámi Néphadsereg nehezebbé válik, Franciaország ve- sziós fenyegetések elten 'és .olyan
ellen folyta,tott harcokban megtépá. zető körei parancsot adták vietnámi eszközöket alkalmazzon a béke meg- melyek a béke általános Szempont_ kalandor vállalkozásokban.
Belgium és Anglia küldötteinek
zott francia tábornok alázatosan kö- bábjuknak, Bao D a inak, hogy ren- védésére, amelyet az ENSZ semmi- jaival szemben 'tisztán az USA monyörgött amerikai gazdáinak, hogy deljen el mozgósítást a helyi lakos- 'yen más szerve nem alkalmazhat. nopolista köreinek érdekeit szolgál, helyeslő hozzászólása után Svéd_
ország képviselője
hangsúlyozta,
Az Egyesült Nemzetek Szervezetéhúzzák ki a bajból. De Lattre de ság körében és szedjen össze 15.009
nák.
hogy csak a Biztonsági Tanács .haTas-signy, hogy amerikai segítséget főnyi hadsereget. De ez a próbálko. nek eddigi 'története összefüggő lánA
Politikai
Bizottság
január
2,i
tározhat a javaslatban felvetett
kapjon, beismerte súlyos indokínai zás éppúgy kudarcot vallott, mint a colata az USA arra irányuló kísér,
infrancia imperialisták minden más 'etetnek, hogy a
Biztonsági Ta- ülése foglalkozott a „kollektív
vereségeit.
1
tézkedések
bizottságának'
jelentémesterkedése. Hogyan is lehelne szó nácsban alkalmazott egyhangúsági
kényszer rendszabályokról
Az amerikai imperialistáié kihasz- toborzásról, amikor Bao Dai mos. elvet megkerülje és valamilyen, az sével
nálták a francia gyarmatosítók ne. tani hadserege is felbomlik
Ausztrália küldötte dicsérni pró_ és cáfolta a közgyűlésnek azt a
és csa- Egyesült Nemzetek
Szervezetének
a háborúel- másik szervét helyettesítse be a bálta a jelentést, beszédében azon- jogút, hogy olyan határozatokat
hézségeit indokínai pozícióik meg- patai között növekedik
mozgalom.
Biztonsági Tanács helyére. Az USA ban visszatükröződött az a törek- hozzon, ame.yek jogilag kötelezik a
szilárdítására. Kegyetlen feltétele, lenes
Kijelentette,
hogy
azonban a Szovietunió vés, hogy saját államát kihúzza a tagállamokat.
Nemrég a Bao Dai-katonálc csa kísérletei
ket szabtak a francia tábornoknak.
való Svédország nem vesz részt olyan
határozott eltenáFásába ütköztek. „kollektív intézkedésekben'
Azt követelték, hogy Indokínában ládtflgjai az egyik frontszakaszon Dutles. az imperialista törekvések részvétel alól. Nyíltan kijelentette, akciókban, amelyek világháborúra
küldölt tanácsadóik ellenőrzési jo- tüntetést rendeztek az állások előtt. pgyiik
leghirhedtebb
képviselője, hogy Ausztrália ,.már megtette a vezethetnek.
got kapjanak a Bao Dai-féle ma- Követelték, hogy fiaik, férjeik és nyíltan be is ismerte: ..A vétó meg- magáét" és ezzel a Koreában küz. i A vitát január 3.án folytatták
rionettek és a francia imperialisták testvéreik térjenek haza.
Szok- akadályozta a Biztonsági Tanácsot
óbban.
hogy azt tegye amit mi
minden építkezése fölött (természe- Trang tartományban
(Dél-Viet- okartunk és ami't a Szovjetunió nem
K i m I r Szén t á b o r n o k ú j é v i üzenete
tesen katonai építkezésekről van nám) a francia csapatok kénytele. akart."
a koreai néphadsereg katonáihoz
szó). Az Egyesült
Államok
előírta nék voltak 200 vietnámi katonát leAz
előhbi
ülésszakon
az
EgveKim
Ir
Szen tábornok, a koreai ket- Ha az amerikai imperialista
az indokínai francia
parancsnokság- szerelni. mert olyan határozottan
tölt Államoknak sikereit engedet, néphadsereg főparancsnoka, kedden agresszorok nem tesznek le Korea
nak: tiltsa meg a helyi
mezőgazda- követelték.
mes
újévi üzenetet intézett a száraz- irányában táplált bűnös szándésági nyersanyagok
és
bányakin.
A francia gyarmatosítók indokí- szavazó gépezete segítségéve! fö.'dl erő, a haditengerészet és a kaikról, hanem folytatják a z ag.
esek eladását mindenki másnak,
az
légierő parancsnokaihoz és harco- ressziós háborút, csak vereség várnai frontjának minden eresztéke reamerikaiakon
kívül. így aztán az
keresztülvinnie a „kollektív intéz, saihoz.
hat rájuk. Hogy még súlyosabb és
cseg.ropog.
Hiába
erőlködnek
a
amerikai imperialisták fokozottan
kedések bizottságának" megalakítáKim Ir Szen tábornok üzenetében még megsemmisítőbb
csapásokat
gyarmatosítók,
hogy
megszilárdítbeférkőznek Indokínába
katonai,
sát. Ez a bizottság „egyesült -akció megállapítja, hogy a koregl nép- mérjünk az ellenségre és teljesen
1
sák helyzetüket olyan országban, a béke réde'máben' hamis e'neve.
politikai és gazdasági vonalon.
hadsereg a kínai népi önkéntesek. összezúzzuk
annak
erőfeszítését,
Az „Action" francia hetilap nem. amelynek népe harcol nemzeti füg rés alatt határozattervezetet készí- , kel vállvetve az elmúlt esztendőben nem szabad elbizakodottá váluunk
~tt, hogv az ENSZ lobotöíávrí len. | történelmi jelentőségű győzelmeket győzelmeink köve,kéziében, haneni
régiben azt írta, hogy Rusk, az gellenségéért.
il me rikai_angoI
a
aeresz még jobban fokoznunk kell fórra,
z
Ho Si Minh a néphez és a dé'- "zze az USA imperiajiriáiunk og. | a r a t o t | aaz
agresz
me r|kai.angol
Egyesült Államok külügyminiszté-rsszív eseitekede'-rit. Ez a tnfarodalmi éberségünket.
riumának távolikéi: ti referense és vietnámi hadsereghez intézelt felhí- *nf a BiztopsAf! Tanács Vfí'ön'egSs szórok ellen vívott harcban.
Az Uj-Kira Hírügynökség tudóAustin, az Egyesült Államok ál- vásában azt mondotta: „Az impe- te<;ait a kÖ7WÍi"ésrp próbái >'a átru- — M'ndcn előkészületet megtetlandó képviselője a Biztonsági Ta- rialista
agresszorok
vereséget fog- iszni ezenkívül az ENSZ tagá'ta. tünk arra — hangzik az üzenet, sítója jelenti, hogy a koreaj nép—, hogy kiűzzük területünkről az hadsereg és a kínai népi önkéntenácsban nyugtalanságát fejezte ".cl nak szenvedni
agresszív
háború- nck fegyveres erőinek felhasználá- amerikai és angol intervenciós sek egységei a karácsonyi ünnepek
sra
'intézkedik.
Acheeonnak amiatt, hogy az Egye- jukban,
mert a vietnámi
nép soha
Mindezek az in'ázkedések az alap. csapatokat. Az agresszorok semi- alatt az egész arcvonalon vissza,
sült Államok olyasféle helyzetbe nem
árulja
el országát,
sohasem dtmúny legdurvább megsértését je. lyen erőfeszítése sem tartóztathatja verték az ellenség kisebb esrőkkel
kerültek; mint amilyen annakidején lesz rablók és árulók
lakája",
lentik- A határozat szerzői hafáro- fel állandóan gyarapodó harci erőr • I indított támadásait.
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A fegyverszüneti tárgyalásokat folytató küldöttségek
két albizottságának január 2-i ülése
Keszon. Az Űj Kína Hírügynökség tudósítója
jelenti:
A harmadik napirendi pontot tárgyaló albizottság szerdai ülésén az
amerikaiak változatlanul ragaszkodtak ahhoz az észszerűden követelésükhöz, hogy a Korea területén
lévő katonai berendezések kijavításának éis újak- építésének korlátozásával beavatkozhassanak
belügyeinkbe.
Küldöttségünk megbízottja vissza,
utasította ezt a képtelen érvelést és
rámutatott: az elmúlt több mint 30
nap tanácskozásából a másik fél-

nek miniden kétséget kizáróan meg
kellett látnia, hogy küldöttségünk
egyetlen pillanatra sem engedi meg
bármiféle olyan cikkely beiktatását,
a
fegyverszüneti
egyezménybe,
amely beavatkozást jelentene belügyeinkbe.
A negyedik napirendi pontot tár.
gyaló albizottság ülésén a másik
fél kéipviselöje szavakban hozzájárult küldöttségünknek
ahhoz az
alapvető elvéhez, hogy mindkét fél
bocsássa szabadon az összes hadifoglyokat, valójában azonban meg.
tagadta az összes hadifoglyok ha-

Kitüntették

Szladits

A magyar jogászság csütörtök
délben az Eötvös Lóránd tudomány,
egyetem állam- éa jogtudományi
karának tanácstermében ünnepelte
Szladitg Károly akadémikust, a kiváló jogtudóst é s egyetemi tanárt
80. születésnapja alkalmából. Az
ünnepségen Kováca Ferenc közok-

Károly

akadémikust

tatásügyi minisztériumi osztályvezető átadta Szladita Károlynak a
Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozatát, amellyel a jogtudomány terén kifejtett eredményes működéséért a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa kitün.
tette.

zatelepítését é>s lényegében azt javasolta, hogy a hadifoglyokat egy
az egy alapon cseréljék ki.
Ezzel az
amerikai küldöttség
javaslatának az a célja, hogy 165
ezer 120 katonánkat különböző kifogásokkal továbbra is hadifogságban tartsa. Küldöttségünk megbízottja
nyomatékosan
rámutatott
hogy egyáltalában nem érthetünk
egyet ezzel a javaslattal, amely lep.
lezetlenül visszatartani
igyekszik
oly sok katonánkat. A világ békeA Szegedi Felépítményi Vas- ről írtam. De hatással volt azokm
szerető népei sem tűrnek el ilyen anyagjavíló ÜV részéről, mint a is, akikkel még akkor nem foglalembertelen és arcátlan javaslatot.
Déimagytairország levelezője, én is koztam leveleimben és valamennyi
készülök a megyei, illetve az orszá. dolgozó arra törekedett, hogy migo® levelező értekezletre. Mindezek előbb olvashassa nevét a sajtóbaij.
előtt azonban szükségesnek tartom Leveleim megjelenése után érezheelmondani, hogyan lettem én is a tően fellendült a munkaverseny fa
ma már szinte nem megy újságDélmagyarország levelezője.
November hó folyamán, mint az számba a 170 százalékról 260 szá•
_
zalökra emelt teljesítmény. Oeeemüzem versenyfelelőse,
meghívást
MÁV sajtóértekezletére, ber hónapban például a fűtőházi
kaptam
fctván Kiszombor (Polner Kálmánkapuk készítésénét dolgozóink _ 255
u. 10. sz.), Farkas Sándor Makó
százalékos átlagteljesítményt értek
(járási tanács), Veréb János (Csael. írásaim nyomán jelentősen meg.
nád, Alkotmány 1szc6), Neparánszki
javult a munkafegyelem.
Antal Földeák (Mártirok-útja 844.
Mindössze kéthónapos levelezői
sz.) Csányi József Földeák (Dózsan.iult áll mögöttem. Munkára nyoiszcs),
Csízik Pál Ambrózfalva
mán — büszkén mondhatom — egé(Dimilrov-tszcs),
Szuda György
szen új képet mutat üzennünk.
Pitvaros (Vörös Csillag tszcs), TeLenin és Sztálin elvtársak azt
leki Józsefné Maroslelle
(MSZT
! mondották, hogy mi a közvélemény
szervező).
! parancsnokai vagyunk. Büszke va.
Szentes
! gyok erre a tisztségre és ezt a pártj megbízatásomat a levelező értkezLitovsshi
Mihály Szemere-u. 20.
I lelek tiszteletére úgy végzem, ahogy
sz.. Kutas Györgyire Felszabadulás,
j azt egy pártsajtó levelezőjének kell,
tszcs., Rádi
Imre Hámán Kalój Kötelezettséget'
vállaltiam
akkor,
tszcs, Üveges István városi DISZ.
! amikor levelezője lettem a DélmaNagy Mihály Elek Lovasörs, Sipos
gyarországnak. ígérem, hogy mun.
András Téglagyár, Ábrahám
And.
Icámat úgy végzem, hogy az orszá.
rás Magasépítő. Antal Mihály Mai gos levelező értekezletig legalább 5
lom Vállalat, Kiss György Magasúj levelezőt szervezek be az üzemépítési Vállalat, Labádi
László
ben, akik írásaikkal
támogatják
MÁV-fűiőház, Berza László Lenin, ahol az előadásból és a felszólalá- majd a sajtót, illetve a Pártot. Válút 12. HZ., Szaszkó Ferenc Tanács- sokból megtudtam azt. milyen fon- lalom még azt is, hogy a jövőben
háza, Dukai Imre Kisér.út 12. sz., !os a dolgozóknak állandó kapcsola- még nagyobb lendülettel végzem a
tot tartani a Párt sajtójával és viszont munkámat. Ezzel akarok méltó
Kékesi Imre Vajüzem.
Elhatároztam, hogy én is levelezője lenni arra a tisztségre, amelyre —
leszek a Délmagyarországnak. Az- mint levelezőt — vállalt kötelezett,
Szentesi
járás
óta hat ízben írtam levelet a sajtó- aégenrem keresztül áHí'ott a Párt.
Szüos János Szegvár (DÉFOSZ- nak.
Katona
Lajos,
Közölt leveleim nagy hatással
tilkár), Barna Teréz Szegvár (Pusa Délmagyaronszág levelezője,
kin-tszcs), Pető
András Szegvár voltak azokra a dolgozókra, akik(Puskin-tiszcs),
Klement
József
Szegvár (Gorkij-tsses), Vigh
József Szegvár (középparaszt), Fuvó
A Párt
és az elért
eredmények
neveltek
Anna Dereikegyháza (Kláramajori
áll. gazd.). Apányi
Antalné Cserejó
levelezővé
bökény (Tanya 181. sz.),
Gilicze
Lajos Kiskirályság
(Tanácsháza),
Az év elején úgy nézett ki a do.
1951 február 2-án vettem fel a
Gróf Istvánné Kiskirályság (Lenin- kapcsolatot a helyi sajtóval. Kez- log nálunk, hogy éves tervünket
tszcs), Héja
Hona Kiskirályság detben — ugyanúgy, mint a többi nem tudjuk majd a határidőre tel(Ifjú gárda-tszcs), Borsák Lajosné
jesíteni. Ezévben a sajtóban száMindszent
(Lenin-tszcs),
Varga levelezők — én sem tudtam fel- mos cikk jelent meg rólunk, azonmérni
munkás-paraszt
levelezés
a
Imre Mindszent (Lenin-tszcs), ZsöKésőbb elolvastam kívül én is több levelet írtam a
tér István Mindszent (Lenin-tszcs), fontosságát.
Szederkényi
Henrik
Székkutas Lenin és Sztálin elvtársak útmuta- lapban és mindez meghozta a gyü.
(Gyapottermolési kut. int.), Somodi tásait a munkás-paraszt levelezés- mölcsét: egy hónappal előbb fejezLajos Fábiánsebestyén (Tanácshá- ről, valamint a sajtóról és ettől az tük be évi tervünket. Ehhez nagy
za). Méhész
László Fábiánsébes- időtől kezdve kezdtem értemi azt. segítséget nyújtott Barna István
tyén (Tanácsháza), Tó lh
Eszter hogy mit jelent a Párt helyi sajtó- brigádja, amely 80 százalékról 130
százalékra emelte teljesítményét a
Fábiánsebestyén (Tanácsháza).
jával kapcsolatot tartani.
róla megjelent cikk után. Varg 3
Üzemünkben ebben az időben Mihályné 180, Varga Pálné 150,
Csongrád
több hiba és hiányosság volt, ameBiri József Bútorüzem,
Scrrusi lyek mind megoldásra vártak. Ugy
Lajos Bútorüzeim, Gyergyádes
Já- éreztem, helyesen cselekszem aknos ÁMG, Németh Rozália Cement- kor, amikor segítőtársként pártunk
gyár, Topcsiov János Járási Ta. helyi lapját, a Délmagyarorsaágoi
nács, Dénes Tibor Felszabadulás-ut választom. Levelet írtam a sai'tó16. sz.. Murvai
Mihálynié Felszaba- nak, amelyben tudattam a szerduiás-út 1. sz., Szász Antalné Dam_ kesztőséggel az üzemben feknerülő
kó Pista-út 6. SE., Szabó
György hibákat és hiányosságokaí.
Dc
Just Gyula.u. 7. ez.
megírtam a lapnak bíráló levelemet a könnyűipari minisztériumról
Csongrádi
járás
is. A iiEveieim megjelenése után jeKiss Lajos Felgyő (Állami gazda- lent őa változás állt be mind az
Magony
H. István Tömör- üzemben, mind pedig a könnyűkény, Vincze Mihály felgyöi gép- ipari minisztériumnál!. Üzemünkben
állomás. Orosz Imre Baks.Ievelényi logejKŐ sorban a versenyszellem és
állami gazdaság. Jaksa
Veronika a munkamenet javult meg leveleim
Csanylclek (Vörös Csillag-tízes.)
megjelenése után-

Mé'tó akarok lenni a közvélemény
parancsnoki tisztségre

Közöljük a magyar sajtó csongrádmegyei levelezőinek
értekezletén résztvevők névsorát
Mint hírt adtunk róla, a magyaT ©ajtó csongrádmegyei levelezőt Január 6-án, vasárnap, reggel 9 órai kezdettel
Hódmezővásárhelyen a Béke-szálló
dísztermében (Kossuth tér) megyei levelezőértekezletei tartanak, amelyen megbeszélik a levelező mozgalom időszerű problémáit, feladatait és megválasztják küldötteiket a február
2-én és 3 án tartandó országos levelező konferenciára.
A Meigyei Pártbizottság az értekezleten résztvevő
levelezőknek meghívót küldött ki. Számolva azzad, hogy esetleg egük-másik
levelező a meghívót nem
kapja meg időben, alább közöljük
járásonként és városonként
csoportosítva a levelezői
értekezletre
meghívottak névsorát. A névsorban úgy az országos központi lapok,
mint a megyei lapok levelezői szerepelnek, viszont nem szerepelnek
s meghivotit vendégek (pártbizottsági titkárok 6tb.) és a három szegedi üzemi lap levelezőt.
Felhívjuk levelezőinket, hogy ha valamilyen oknál fogva a
meghivót nem karrták volna meg, de nevük az alábbi
névsorban
s.ej-epel, feltétlenül jelenjenek meg pontos időben a megyei értekezleten.

rost DISZ-bizotitság. Bárdos Gva Ken.
dergyár, Püleki
János Úttörő veBerta'an
földműves,
Hajdú Erzsébet Barattyosi AG, zető. Haját
Szelezsán György Újvárosi rakodó, Szentgyörgy-u. 4., Török Imre FűTörök Antal ÁG megyeközpont, tőház.
fía'la
tv.
Lenin-tszcs,
G ilicze
Szegedi
járón
Márton Koe.suth-4szcs, dt. Ormos
Maróll
János Zsombó
(Tanács,
Pái Kórház. Égető János Allaltenyésztésl Technikum, Becsei
Imre háza). Szabó János Ullés (TanácsMalom, Oszt József Megyei Rend háza), Pof tik Istvánmé Ullés (ÁrIstván Uj.
örkapitányság, Földest József Állat, pád D. 180.), Hornyák
Balánytyity
íorgalini V., Csomós Zoltánná Jó- szentiván (Tanácsháza),
zsef Attila 7- Bánit Ferenc
Ma Radován Szőreg (Petőfi-tszce), Jogasépitő V., Ballá Mihály Útfenn- vanov Bogdán Szőreg (Petőfi tszcs),
tartó V., Simon Ferenc Gorzsal AG. Palotás PéteT Szőreg (Tanácsháza),
Balog Sára Mérleggyár, Csikós Já- Baráth János Szőreg (Peíőfi-tezcs),
László Szőreg,
Varga
nos Engels-tszcs, Szilkáncs, Tolna: dr. Péter
Imréné Szik én cs.
Tanyaközpont, Sándor Deszk (Kossuth-tszcs), GiSulyok
János
Mérleggyár, Hős llcze Sándor De6zk (Tanya 19.),
Ilcma Deszk (Lenm-tér3.),
Nagy Jánosné Mari itrczcs.
Moha Kovács
Szabó Attila Asoilhalom
(DISZ),
Bencdak Mezőgazdasági Tecnnikum. Krizsán János Kistelek
(TanácsSípos József Mérleggyár,
Bárányi háza),
Gerber
János
Kistelek,
Sándor Fémnyomó V„ dzv.
Klein Tarnóczi
János Sándorfalva (MaJenőné Kötöttárugyár, Ku«z Erzsé- lom), Id. Horváth István Pusztaszer
bet AG okt, feL, Lakos István Ba- (Kossuth-tszcs). Nagy Ferenc Kist'dai AC.
kundorozsraa (Tirttviselő-te'ep 54),
Szécsl
János Röszke (MicsurinSzeged
ts7cs), Csordás János Rőszke (Nagy
Rikk Júlia Textilművek, Csanádi széksós 632.), Héra Zoltán Puszta(Rendőrőrs), Kis Kovács
Gizella Textilművek, Magyar
Ró- mérges
(Zákányi
iskola),
zsa Textilmüvek,
Alexin
Ilona János Csórva
(Párttitkár).
Textilművek,
Káczian
Rudolf Póczl István Csórva
Textilművek, Maróit Sándorné Uj- Tamás Lóránt Csórva (215), Vasszegedi Kender, Révai Géza Ujsze. tag Piroska Algvő (Tiszasor 8.),
gcdi Kender, Molnár
Gizella
Új- Farkas Józsefné Zákányszék (Petőfiszegedi Kender, Fülöp Antal
Uj- hszcs).
szicgedi Kender. Hegedűs
Erzsébet
Makó
Újszeged! Kender Czakó János SzeHódi
Pál
Állami
Gazdaság, Len.
vcdi Kender, Bordács Eszter Sze
gedi Kender, Demc Imréné Szegedi q vei István Uttörő-tszcs, Marcis
Kender, Faragó István
Szegedi Vilmos Szátnó K. J „ Gera Antal
Apfok
Mihály
Kender. Kolos'zár
Béla
Textilmű- Viharsnrok-tszcs.
vek,
Pászti Jánosné Újszeged! Gépgyár, Katna Antal Béke-Szálló,
Kender, Szabolcsi Gáborné Szegedi Kerekes Im'e Járási tanács, Nagy
István
Kender, Barát János
Tiszamenti Irtván TUZÉP telep, Joó
Fűrész, Bárkányi-rrvrao
András Bútorgyár, I Zzeef
f ' l Attila-tszcs.
l v i T J r T * ™ * * * * * JÓ"
Tara:ró Mihály'TUZÉP, Felhő Mik-I
lós Vágóhid, Földvári
Lajos MÁV, I
Makói
járón
Cárgyán
Menyhért Autójav. Vál.,
Rakity
Aron
Ckanádfataő,
(egyéHárs
Ferenc
Plck szalártv'gyár,
FeHúszta Mlhályné Bútorgyár, Ká- nileg dolgozó paraszt), Kátal
bák Miklósné Kenyérgyár, Kapusi renc Nagykirályhegyes (258.), Kiss
Mihály Ruházati Bolt 32-os áruda,
Kapitány István Röviköt., Koha Roberlné Városi Kertészet,
Kuliis
Ha a munkások résztSándor Kenyérgyár. Lázár
Ilona vesznek egy lap irányi,
Szegedi
Villamosvasút*
Lindák tásában, a nak mindeSztálin elvtárs beszélgetése
Zsuzsa Városi tanács,
Mándokl nekelőtt az an jelentősége,
a „Raboesij Korreszpongyent" című folyóirat
Józ.cf Szőrme, és Bőrruha V., Mórmunkatársával
jai József Magasépítő
Vállalat, hogy ez lehetővé teszi,
hogy
az
osztályharcn^k
(1924
JÚNIUS)
.
Regdon József Újszeged! Kender,
M ák
Ernőné Tésztagyár,
Oskó ez az éles fegyvere, az
a szerkesztőségek jelölneketőtt szovjet társadal\ntnl Szegedi Villamosvasút, Ottlik újság, a nép leigázásá.
nek ki) célszerűbb- Alamunk
fogyatékosságai% ároly Sertéshizlalda, Paré
Fe- nak fegyveréből felszapul kell venni azt. hogy
fegyverévé
nak leleplezői, e hiányosrenc Szegedi Sziikviz és Anna- badításának
a levelező független leságok
kiküszöbölésének gvágyvíz, Péterházi
Emil Szegedi változzék. Csak
a mungyen azoktól az intézmé' u'i - fonó, Péterházi
Emi'né Szegedi
harcosai,
a proletár köznyektől és személyekJ üafonó, Pogány
I.ászló Szegedi kás- és falusi levelezők
vélemény
parancsnokai,
tudják
végrehajtani
ezi
től, amelyekkel és akikVasárubolt. Pusztaszeri
János Szeakik e hatalmas tényező
a
nagy
átalakítást.
c-edi Erőmű, Makra József Vízépítő
kel érintkeznie kell munkimeríthetetlen
erőit a
Vállalat, Pá Hl Lajos
Vasöntöde,
A munkás, és falusi
kájában; ez korántsem
szocialista épiiée nehéz
Schuszter
János Szegedi Kender, levelezők csak mint szerjelent) azt. hogy „ leíigyében a párt és a
Szekerei
I. István
Gyufagyár. vezett erő képesek a
velező függeilen legyen
Szovjethatalom segítséSzent si Vlda János Vágóhid, Szt. sajtó fejlődésében azt a
attól a megfoghatatlan,
gére igyekeznek küldeni
ráki Irma Ruházati Bolt 31. számú hivatást betölteni, hogy
de szakadatlanul műköEbből folyik a munáruda, Török József MÁV Igazga- a proletár közvélemény
dő erőtől, ameiyel prokás. és falusi levelezők
tóság. Török Alt la Lemezgyár. Vas.?
letár
közvéleménynek
nevelésének kérdései. A
István XI. 67, Autójav. VálMlat, kifejezői és közvetítői, u
neveznek és amelyet a
fo.
munkás- és falusi leveO'áh János Vízépítő p. titk., Zse- szovjet társadatom
munkáslevolczőknck
kell
gyatékosságainak
lelepbők János Ruhagyár (stúdió). Doklezőket,
természetesen,
közvetíteniük.
tor Laics Ecsetgyár. Baka'ty
Vera lező!, épitőmunkánk megmeg kell tanítani az újfáradhatatTextilkombinát, Vágvölgyi
János javításának
ságírástechnika némi miA munkás- és falusi
Sze"cdi Cipőgyár,
Katona
Laícs lan harcosai legyenek.
nimumára. De nem ez
levelezőket
nem lehe;
tó'é-itanériv és Vaeanyagjaviió V.,
a legfontosabb- A leg.
Munkásgyűiéseken vá.
úgy tekinteni, mint csak
Czcbó óntól B k'6, Alkotan'ny tszcs
íon(osabb az, hogy a
laszuk-e
a
munkásleve.
jövőbeli
újságírókat,
vagy
V m Imréné Du"onics-u. 34., Ha'tmunkás, és falusi levecsak gyári
társadalmi
nrann Tibor Szakérettségi
Koll.. lezőkel, vagy a szerkeszlezők munkájuk folyatőségek válogassák k|
munkát végző dolgozó,
Nagy Sándor Bak'ló 55.,
mán tanuljanak és neFerenczl
kat, a szó szűk érielméImre Dóm-krt. 1. Nagyvári
László
Vá I őket? Szerintem a máveljék kl magukban »z
I sodik módszer (amikor
ben; — nem. ők mlnde.

Hódmezővásárhely

A MUNKÁSLEVELEZOKROL

aktiv társadalmi
munkásnak és újságírónak Zsurlcán Józsefné 200, Botos Isív...
azt az értékét, amely pedig 202 százalékos teljesítményé,
nélkül a levelező nem vei sztahánovistává küzdötle fel
tudja teljesíteni küldeté. magát.
sét, amely nem nevelEzek az eredmények mutatják
hető ki a tanításnak a azt, hogy milyen szükség van min.
szó technikai értelmében dein üzemben
levelezőre és azt,
vett mesterséges módsze- hogy mennyire jól kell dolgozni a
reivel.
levelezőnek. Ezek az eredmények
A munkás- és falusi neveltek engem is jó levelezővé és
levelezők közvetlen esz- ma büszke vagyok, hogy Pártunk
mei vezetése a párttal helyi lapjának levelezője vagyok.
kapcsolatban
álló lap- Karácsony előtt én is elfogadtam
szerkesztőségek feladata. Nagyvári elVtár3 versenykihívását
A tudósítások cenzurá. és igérlcm, hogy az eddiginél is jobb
jának a szerkesztőségek munkát végzek. Ugy készülök a
kezében kell összponto- megyei és az országos levelező érsulnia.
tekezletre. hogy igyekszem a munA munkás, és falusi kám megjavítása mellett többi dollevelező üldözése bar- gozó hársaimat is bevonni a leve.
bárság, a burzsoá erköl- lezésbe, hogy ezáltal is nagyobb
csök csökevénye. Az új- szolgálatot tehessek népi demokráságnak kell megvédenie ciánknak. Most, hogy január 6.án
levelezőjét az üldözéstől, megtartjuk a megyei levelező kon.
mert csak az újság ké. gresszust, érzam, hogy eddigi munpes arra. hogy kímélet- kám nem voli hiábavaló, mert az
len leleplező agitáclót értekezleten felszólalásomban eredfolytasson a sötétség el- ményekről SEámolhaitok be. Olyan
eredményekről, amelyek elősegítetlen.
Sok sikert kívánok a ték ötéves tervünk mielőbbi sikeres
„Raboesij
Korreszpon., befejezését. Vágvölgyi János
gyenl-.nak.
J . Sztálini
B Szegedi Cipőgyár dolgozója
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A MAGYAR KOMMUNISTA SAJTÓ HŐSI SZÜLETÉSÉTŐL
A MAI SZABAD NÉPlG
Szabad

Nép kiállítás"

az MSZT

székházban

| 191R december

PÁRTÉLET
A Szőrme- és Bőrruha Vállalat minta-népneve'ő értekezleíe

a
m a _ meg számára: „A Szabad Nép min. Iről: „A Szabad Néppel kapcsolatban
gyarországi kommunista sajtó szü den sorában ott lüktessen az élettől meg kell jegyeznem, hogy üzemünk
1 élésének napja. Erről beszél írás duzzadó, erejében és céljaiban biz. legkedvesebb lapja és minden regban és képeiében az első 'tabl<£ tos, országvezető Párt friss, egész, gel alig várjuk, hogy kézbe kapamely a bejáratnál fogadja a kiál- séges érverése." Rálkiosi elvtárs e hassuk.." Egy 16 éves fiú nagy öröZsúfolásig
megtelt a terem. Az emelvényt,
a falaka!
vörös
lításra érkezőt. Láthatjuk a ..Vörös szavait hirdeti az a" hatalmas kép méről tudatja a Szabad Népet. „Én
drapériák
díszítik,
s a jelszavak sokasága
mind az értekezlet ionl'jség" első számúk „Osztáiyhar. is, amelyei a kiállítási terem kö- 16 éves vagyok, de tudom, hogy mi
tosságát hirdeti,
„üdvözöljük
a legjobb népnevelőkel
—
Tanuljunk
co4I" . M i é r t -vagyunk kommu- zepén helyeztek el. A kép egyik ol- volt a múltban és mi van most —
a szovjet agitátoroktól"
— hirdetik a felíratok. Közel 60 elvtárs
gyűlt
nistáik" ezek a címek olvashatók a dalán a szabadságot hozó szovjet írja levelében. — A traktoristaössze szerdán délután
a Szőrme, és Bőrruha
Válla'atnál
mintanéplap első számának első oldalán. katonák, a másik oldalon a felsza. képző iskolán jöttem rá arra, hogy
nevelő
értekezletre.
Szamuely Tibor, Rudas László és badult, boldog magyar dolgozók, mi a demokrácia". Pál János a Közmás elvtársak ínak a lapban, küz. alkiik szabadon olvashatják ma már gazdasági Egyetem hallgatója örömNyári
János elvtárs, a Szőrme- ruha Vállalat népnevelői mond ák
döttek Írásaikkal a munkásosztály a Párt szavát, a Szabad Nép útján. mel tudatja a Szabad Nép szerkesz- és Bőrruha Vállalat pártáikéra ny;- el, hogyan végezték eddigi
agiA kiállítás Végigvezet bennünket tőségével, hogy megkapta párttag- lotta meg az értekezletet. Részié tációs
ügyének
győzelemre juttatásáért,
munkájukat, milyen módkészítették elő « Tanácsköztársaság azon az úion, amelyet a Szaibad Nép sági könyvét.
te6en foglalkozott a nemze'.kózá szerekkel és melyek még a lenni
tett meg a felszabadulástól napmegalakulását.
És így idézhetnénk tovább a ki- helyzettel, majd üzemük
fejlődé- valók.
— Nem könnyű, de
m .'gtiszA Tanácsköztársaság sajtóját mu, jainkig. Bemutatja a kiállítás a állított levelek kézirataiból, a lap. séről, azután a népnevelő, agitátelő feladat népnevelőnek
lenni
tatja be a következő tabló. A ki- Szabad Népnek azokat a számait, ban megjelent levelekből, ametyek ciós munkáról beszélt.
— szó'alt fel Juhász Antal
elvállított sok.sotk lappéldány is bizo- amelyekben Rákosi elvtárs és Pár- mutatják, hogy a dolgozók szerei k
—
Két
évvel
ezelőtt
alig
pár
Számtalan
esetben előfornyltja: a kommunista sajtó haital. tunk többi vezetői szólottak a cfol- a Szabad Népet, közlik vele örömü- eanberiel kezdtünk el dolgozni — társ.
mas fellendülésnek indult. Magyar, gozó néphez. .,A Szabad Nép a .bé- ket, eredményeiket, harcaikat, mun. mondotta Nyári elvtárs.
1950-ben dul, hogy makacs ellenállásra la.
türelem, a
ország történetében először vált le- ke harcosa" — hirdeti a következő, kújuk hibáit és fogyatékosságait.
létszámban
már
szaporodtunk,
de tálunk. Ilyenkor a
tudás fegyvere mindig
használ.
hetővé, hogy a sajtó a munkásosz- tabló, majd ezután képekben és ki.
Pártunk központi lapjának a föl- eredményt nean tudtlunk
felmu
láthatjuk, szabadulás után is kemény harcot
Juhász elvtárs részletesen elmontály ügyét szolgálja. A ..Fáklya', a állított lappéldányokon
tatní.
Évi
tervünket
mindössze
65
,,Vörös Újság", a „Dózsa Népe", a hogyan ápolja és mélyíti el dolgo- kellett
vívnia a belső ellenséggel százalékra tudtuk csak teljesítem, dotta, hogyan győzőit meg a kealkalmával
egy
„Nőmunkás" 'és más egyéb lapok zó népünkben a Szabad N'ép a Szov. szemben. A lap kiállított példányai üzemünk dolgozói túlnyo.mó több- rületi agitáció
hirdetik a Tanácsköztársaság győ- jetunió iránti szeretetet.
világosan mulatják, milyen kímé- ségének, akik azelötit csak otthoni öieg nénit.
A kommunista sajtó azért tudja letlenül leleplezte a Szabad Nép az munkát végeztek, az veit az
— . . . A 70 éves öreg nénit észelmes harcainak eredményeit.
álotthon.
kisáruter- két kis unokáját találtam
A
Tanácsköztársaság bukása betölteni hivatását, mert a legszo- áruló jobboldali szociáldemokraták, láspontjuk, hogy csak
után, a Horthy,reakció a legfékte. rosabb kapcsolatban áll a dolgozó a klerikális reakció, a kulákság ak. meléssel lehet többet termelni. — M kor megtudta, hogy népnevelő
állni
A népnevelőmunka és a gyako-r vagy-ck. szóba sem akart
lenebb terroreszközőkkel igyekezett tömegekkel. Hűen és meggyőzően namunkájút.
lat i,g megdöntötte ezit az
állás- velem.
vérbefojtani a magyar dolgozó nép mutatja be ezt a kiállítás további
A
kommunista
sajtó
több
évtize— De nem hagytam magam,
szabadságvágyát, igyekezett
meg- része. A dolgozók leveleinek szárai, des harcának győzelmeit, eredmé- pontot — folytatta Nyári elvtárs.
mert úgy. éreztem, ha én
mos*
fosztani a dolgozó népei a kommu- ezrei tanúskodnak arról, hogy a nyeit ismerhetjük meg a ki.áilitason, Agitátoraink
ineghá'rálok, az ellenségnek
hanista sajlótól. amelyet becsültek és munkások és dolgozó parasztok, a amelynek megtekintése után mégszeretlek a munkások, do'gozó pa. néphez hű értelmiségiek, mindenkor inkább megismerjük Pártunk törté- HZITÓI felvilágosító mnoliáJánnU gyok helyet annál a családnál.
A családi életre tereltem a beszérasztok milliói. A Párt vezetőinek szeretettel és bizalommal fordulnak
ItBszflnhető,
netét, küzdelmes harcait, méginkúbb
det. Az öreg néni elpanaszolta,
nagyrésze emigrációba kényszeiült, Pártnnlfe központi lapja felé.
hogy egy fiát elveszítette a
há| Miről frnnk n dolgozóit a jjj. megszeretjük Pártunk központi lap.
de a harcot nem adták fel. a komhogy az 51-es évi tervünket már borúban. — Azok a gazemberek
ját,
amelyet
százés
százezer
dolmunista sajtó tovább élt és elju- állításon
bemutatott
levelekben.
jóval a határidő előtt be tudtuk elverték tőlem — kiáltott fel az
tott az üzemekbe,
a
falvakba. Tóth László sztahánovista a sztáli. gozó olvas naponta, hogy útmuta- fejezni.
asvony. Én odementem a k's unotást
és
új
erőt
merítsen
belőle
a
Szovjet-Oroszországban
és Ausz. ni műszak eredményéről számol be.
Számos hozzászólás
hangzoőt el kákhoz, akik boldogan
játszadoztriában a 20.as évek elején több Egy dolgozó így ír a Szabad N'ép- békéért folytatott harchoz.
ezután. Előbb a Szőrme- és Bőr tak.
magyarnyelvű újság jelent meg,
— Nénike, szereti-e az unokáit,
Moszkvában a „Vörös Újság' bécsmert ha igen, hát mit tesz azért,
l>en a ,,Bécsd Vörös Újság". Az elSzakszervezeti
fnnkcionárinsok
hogy boldog, békés életet biztosítnyomás szörnyű esztendeiben i« élt
son számukra? — A néni csak lastehát a kommunista saj-ó. A ki.
san, de mindjobban megértett enállfiásnak ez a része is elmélyíti
gem.
Megértette, hogy neki
is
bennünk azt a meggyőződést, hogy
tenn'e kell valamit, ha tovább is
a kommunista sajtó eggyélorrod a
Január
12-ig minden
üzemben mertetjük az üzemrészekre váró tünk többet, hogyan
tehetjük ol. békében akar élni.
dolgozó tömegekkel, harcott ügyük
csóbbá a \ termelést. Ezeket a
meg kell tartani a termelési ér- feladatokat.
Két hét múlva arról értesültem,
győzelemre juttatásáért.
kérdéseket beszélem meg dolgozó
Kovács
Józsefné
tekezleteket.
A szegedi
üzemekhogy
ez az asszony belépett
az
Szegedi Kenderfonógyár UB titkára tárcáimmá! és ezekkel a szempon- MNDSZ-be — fejezte be szavait
| Az Őreinek m n n k á s a l
amint
ben már mindenhol
megkezdték
a
tokkal
mozgósítom
őket
arra.
azt a kiállítás egyik képe is bemuAz ecsetgyári
termelési
értekezletek
előkészítéhogy a napokban megtartandó ter- Juhász elvtárs.
talja — titokban kézről-kézre admelési
értekezleten minél többen ' Az imneria'ista országokban élő
sét. Az üzemi
szakszervezetek
szaták egymásnak a megjelent lappéitermelési értekezlet előkészítéséről hozzászóljanak majd a negyedéves munkások nyomoráról és a
aktívái
valamennyi
dolgozóval Dcklór Lajos elvtárs, az Ec3etgyár
példányokat.
A
Horthy-rendszer
tervünk ismerte'.és.éhez. Elmondom badságharcukról
elbeszélgetnek,
mozgósítják
őket ÜB titkára a kövelkezőképpen szá- a dolgozóknak, hogy milyen hiá
megfosztotta a kommunista sajtót
m i n d e n nlltalommnl b m é l e k —
attól a lehetőségtől, hogy nyomdá.
és Ismertetik
az értekezlet
je- mol be:
nyo.ságok mutaitk. rztak a mult év— Szakszervezeti bizalmialnk már ben a munkafegyelem
ban állítsák elő a lapokat, de ez
terén. A szólalt fel Kocsis Györgyné
lentőségét.
Az értekezlet
sikere
elvmindenegyes dolgozóval elbeszél- termelési értekezleten
nem akadályozta meg megjelenésüismertetek .'ársnő. Különösen Titoék
aljas
döntő hatással lesz a
dolgozók gettek. Valamennyien
érdeklődve a dolgozók előtt egy dolgozónak mesterkedéseit
ket. 1922-ben aditóik ki a „Komismertetem,
hogy
további
munkájára.
Abban
az várják, hogy megismerhessék öt- egyhavi tervét A művezetők majd
mün"-!, amely az első rendszeremég jobban szítsam a
gyűlöletet
üzemben,
ahol
az
első
negyedévi
éves
tervünk
harmadik
évének
sen megjelenő illegális pártlap volt.
beszámo'nak, hogyan szervezik át az ellenséggel szemben.
ElmonA kiállításon láthatjuk a lap egyik
tervet részleteiben
ismertetik
a első negyedévi tervét. A terv is- a munkáit, hogy a terme'és mene- dem, hogy aimíg mi békében építmertelésénél
azonban
nehézségepéldányát, amelyet sokszorosítottak,
tét ezáltal is megkönnyítsék.
A hetjük saját magunk
dolgozók előtt, már előre
is bizboldogabb
ink
lesznek. A Könnyűipari Mi- termelési értekezlet sikeréért min jövőjét, a jugoszláv dolgozó nép
kézzel rajzolták meg a lap címét,
tosítják a feladatok
sikeres meg- nisztérium
jóváhagyla éves tiar.. dent megteszek és a hozzám be- a legembertelenebb
így ju'iolt el az úság a munkások
kizsákmányooldását.
vünket.
A részletes felb rntásra osztott elvtársakat naponta meglá- lásban él. Titoék terrorral folylják.
tömegeihez, buzdította, edzette őket
azonban
mégsem
kerülhet'
ser.
togatom.
a harcra.
el a dolgozók szabadságtörekvéseitA Horthy-rendszer terrorja elle. A Szegedi Textilkombinálban Ugyan'® a Vegylanyag Nagykereselmondom azt is, hogy a Tito-határ
Ludányi
László
kedelmi
Vállalat
budapesti
közközelsége bennünket különösképpen
nére is egyre inkább erösödőtt a december 10 én, csütörtökön tartSzegedi Ruhagyár
pontja nem akarja tőlünk átvenni
kommunista sajtó. Erről tanúskodik juk meg mind a 'három műszak ré- az első negyedévben
szakszervezeti bizalmi 'óbb és jobb munkára kötelez.
előirányzott
a kiállítás többi anyaga. Láthatjuk szére a, termelési értekezletei
A Szőrme, és Börruhakészitö
— árumennyiséget.
Az
ecsetgyári
például „Az Uj Március" című la- mondotta Berger Sándorné
A lenti jelentésekből,
beszél, üzem népnevelői elmondották, miUB.- dolgozók egyelőre e miatt nem is.
pot amely 1925 nyarán jelent meg titkár —. Az előfeltételekről már merik meg az első
vannak
az
getésekből megtudtuk, hogy egyes lyen
hiányosságok
negyedévben
először, az MSZMP különböző cl. kellően gondoskodtunk. A
szegedi
üzemek
hogyan
készül- üzemen be'üL
szak- előttük álló részlet feladatokat.
mekkei megjelent példányszámait. A szervezeti bizalmiakkal már tuda.
— December hónapban az anyagnek a nagy jelentős'gű
termelési
(A Könnyűipari
Minisztérium
110-as években igen sok illegális lap toiüi]uk a beszámoló
értekezletekre.
Azonban
sem a ellátásunkban átmenetileg egy kis
szemponttervjóváhagyása
törvényerejű.
jelent már meg. A tablókon felso- jait, hogy azok a
Textilkombinátban,
sem a Ken. zökkenő mutatkozott. — mondotta
dolgozókkal
Csodálatos,
hogy c
Vegyianyag
rakoznak, élöt'iünk a különböző új- macismertessék. A termelési értederlonógyárban
nem tudtuk meg Bornai Tiborné elviárcnő. — Meg
Nagykereskedelmi
Vállalat
közságok, röplapok, amelyeket na- kezleteket
azt, hogy mit tesznek
annak ér- kell vallanunk őszintén, hibát köüzemrészenként
tartponti irodája nem éi'l ezl meg.
közöltük
gyobbrészt sokszorosítva
állítottak juk meg. Az előadók a műveze
dekében.
hogy a tervet
rész- vettünk el. amikor nem
A törvénynek
ők ü
kötelesek
elő.
leteiben lelbon'sák.
Ezt
azon. ezt dolgozóinkkal. Csak akkor fitőkből, a teremmesterekből keengedelmeskedni.
Semmi
esetre
| 1912 f e t r n á r elsejéről, a Sza- rülnek ki. Az értekezlet előtt
ban nem is tudhatjuk
meg, mert gyeltünk már fel, amikor itt is,
az
sem reklamálhatjuk
a
Könnyűelbocsátáérdemben
még hozzá sem lóg- olt is suttogtak, hegy
bad Nép első számának megjelené- előadókkal is megbeszéljük a szemipari Minisztérium
intézkedését,
tak.
Hasonló
a helyzet
igen sok lesznek. Persze, ez nem volt
séről számol be a következő tabló. pontokat. hogy minél jobban bizilletve ezzel az ecsetgyári dolsok szegedi üzemben
is. Nem igaz. Felvilágosító munkával vetetA
A lapot Rózsa Ferenc elvtárs szer. tosítsuk az értekezlet sikerét.
gozók munká'a
elé sem
aördit.
Megsok idő van hátra a
termelési tünk véget a suttogásnak.
Schőn-1! beszámolókban ismertetjük majd
kesztc'ite, első vezércikkét Schőnhetünk
akadályt.)
értekezletek
megtartásáig
Jó magyaráztuk dolgozóinknak, hegy
herz Zoltán elvtárs írta. „Szabad az első negyedévi tervünket, ugyanvolna, ha az elvtársak
mielőbb a szocializmust építő országban
Rákosi
elvNép, szabad országban", olvashat- akkor kiértékeljük
A Ruhagyár
hozzáfognának
a terv
leibontá- ilyesmi nem fordulhat etö. Mindjuk az első szám vezércikkének cí- társnak tett fogadalmunk teljesítésához. hoqy f,-, első
negvedév. ebből az a tanulsác, hogy ébeúgy
mét. Ezért
küzdöllek a magyar sét. A továbbiakban a munkafe- előtt álló feladatokat csak
ben a megoldásra
vö^ó
felada- rebbnek kell lennünk — monha
kommunisták az illegalitás nehéz gyelem kérdésével, a Rőder moz- tudjuk s'keresan megoldani,
tokkal a dolgozók mielőbb
meg- dotta Bornainé elvtársnö.
fejlesztésévél
is közösen összefogunk és már előre
éveiben. ..Szabad nép szabad or- galom további
ismerkedhessenek!
megbeszéljük, hogyan
termelheJavaslatok is hangzottak el a minszágban" '— ez volt a vágya a kom. foglalkozunk.
tanépnevelő értekezleten.
Lukács
munis'túk ezreinek, a dolgozók milJános elvtárs javasolta, hogy a 100
liós tömegeinek. Ez a jelszó vált A Szegedi Kenderfonógyárban
százalékon aluli termelőkkel
valósággá, a Szovjetunió felszabaNagyobb gondot fordítunk gépállomásunkon
1951-ben az igazolatlan hiánvzók
dító harca és a Párt bölcs vezetéegyénileg foglnlli or.znimlt
a női munkaerők tanítására
se, irányítása nyomán. Schőnherz száma olyan nagy méretet öltött,
hegy több esetben egy-egy gépet
a népnevelők.
Zoltán "elvtársat" a Horthy-terror nem tudlunk "üzemben tartani. Ezt
Közülük
sokan
Tix Márton, a deszki
gépáll o. munkaerőkkel.
halálra ítélte azért, mert harcolt a kívánjuk az 1952-es
évben
a más politikai felelőse, a termelő- ezért távoztak el a
gépállomás
Részleteiben ismertessék meg velük
do'gozó milliók szabadságáért. Ró- művezetőkön, aktívákon keresztül
szövetkezetiek
és
gépállomások ról. Már cnak nekünk is
nyolc üzemi viszonylatban ötéves tervünk
7-1 Ferenc elvtársat halálra kínoz- a Deák mozgalomhoz kapcsolódva élenjáró dolgozóinak
konferenciá- r.ödolgozónk van. A jövőben foko- harmadik évének első negyedévi
ták, Schőnherz Zol'tán elvtársat ki. megszüntetni. így biztosítjuk, hogy járól hazatérve ezeket racndoila:
zottabb mértékben
gondoskodunk tervét, a feladatokat és magyarázvégezték,
de a kommunista sajtó minden egyes gép a termelés szol„Az országos értekezleten külö- ellátásukról.
Külön
épülteiben zák meg, mit jelent az. ha csak egy
tovább 'élt és mozgósította a dolgo. oálalában legyen, mert csak
így nösen az ragad'a meg a figyel kényelmes szállást rendezünk
be dolgozó is nem teljesíti a tervet.
zó tömegeket a szabadságért vívott tudjuk végrehajtani felemelt ter- mem, hogy nagyobb gondot
kell részükre. A nö dolgozóinkról való
harcra.
Az értekezleten felszólallak a
vünket. Az 1952-es évben a kol fordítanunk a nők
beszervezésére
gondoskodásnak
gyor- többi szegedi üzemek népnevelői,
„1914 őszén újra megjelent az lektív szerződés úira megkötésével és tanításéra. Rákosii elvtára sza- GZociális
illegális Szabad Nép" — hirdeti a kívánjuk a dolgozók jogait, köte- vai minket fe köze'röl érintettek, san hfre lieriedii. A környező tor- alapszervi titkárok és az agit. prop.
me'őcs-portcikból mind többen je felelősök is. ők is kifejtették nézekövetkező tabló. Az illegális nyom- lezette éneit, azonkívül
a
dolgo- amikor azit mondotta: a
gépállodára, amint a kép is múlatja, Szá- zók vállalásait' az üzemi bizottság másokon teljes erővel ki kell állni icn'keznck trak'orsióknak. Az el- teiket, kritikát gyakoroltak a Szőrkívül 9 me. és Bőrruha Vállalat népnevelői
las, ' banditái törnek rá. megsem- és a vállalatvezeiőség
vállalásait a nők mellett, akik épúgy
meg- múlt napokban 9 férfin
gép- felé. A'edták agitációs módszereikel
A termelési állják a helyüket, riiint a férfiak. nő kérte felvételét a deszki
misítik a nyomdát, de a Szabad törvényerőre emeVii.
ós új javaslatokat is tettek.
év Eddig nem sokat törődtünk a nő- állomásra".
Nép továbbra is él. éppen úgy, mint értekez'eten foglalkozunk az
bevezetendő ÚU
ahogyan szüntelenül élt és erősö- eteő hónapjában
A Szőrme- és Bőrruhakészítő
osztádött a dolgozó milliókban az el. triso-kkail is. A szárazfonó
Vállalat népnevelői, de a többi üzenyakcsapágyakait alakínyomás évei alatt a szabadság ki- lyunkon
mek küldöttei is gazdag tapasztaW I L H E L M P I E C K 76 É V E S
vívásáért folytatott harc elszánt tunk át. amely állal olaimegtaka
latokkal távozlak az étekezletről. Az
rifást érünk el.
A -cérnózó osztii*e.
Wilhelm Pieck, a Német Demo. országi Szovjet Ellenőrző Bizot!_ értekezlet hozzátegítelte őket ahhoz,
úiitást alka1- kraiikus Köztársaság elnöke 76 szü| \ ffl«7alin:lnFn u t á n a s 2 a . tályunkon szintén
ságnak és a diplomáciai testülelnek hogy az agiiációs munka megjavímazumk. amellyel
színes fémet
bad nép szabad országában jelen- takarítunk mag, ugyanis bTonz he letésnapja alkalmából csütörtökön képviselőit. A fogadáson megjelen- tásával, a népnevelő munka új mód.
szereivel kezdjék meg ötéves terfogadta a Német Demokratikus Köz.
hetett meg Pártunk közpon'ti laptek a különböző üzemek és iskolák vünk harmadik évének sikeres megja, hogy betöltse azt a feladatot. lyett öntöttvasat használunk. Dol- társaság politikai, gazdasági és kul_
valósítását.
li nrel vét Rák-ow elvtárs így jelölt gozóinkkafl majd
részletesen
is- fcnrális életének, valamint a német. küldöttségei is.

elősegítette a h a r m a d i k tervév
sikeres megiiidaliását

a termelési

értekezletek

előkészítéséről

4

PÉNTEK, 1952. JANUÁR 4.

A l s ó v á r o s teljesítette b e g y ű j t é s i t e r v é t
A többi vdros'észeken múlik, hogy Szegeden is bevezessék
a termények szabad forgalmát
Bo termésünk, gazdag aratásunk Szentmihálytelek került, ahol kuvolt az elmúlt esztendőben. Volt koricából 126, burgonyáiból 102,
miből leljesíteniök beadási kötele, baromfiból 94, tojásból 99 száza,
zettségüket a szegedi do gozó pa- lékra teljesítették begyűjtési köterasztoknak,
volt
miből
beadni lezettségüket 3 dolgozó parasztok.
C-jegyre is, hiszen beadási kötele- ! Móravárosban kukoricából 118, burzettségük teljeisíiése után maradi gonyából 107, baromfiból 80, tojásmég jócskán feleslegük. A begyűj- ból 93 százalékos az eredmény. Letés maradéktalon teljesítése érde- maradt a versenyben Rókus, Újszekében indulf Szegeden a város- ged és Felsőváros. Rókuson a ku.
részek között verseny a dolgozó koricabegyüjtési
kötelezettségüket
parasztok kezdeményezésére.
En- 120, burgonyabegyüjtési kötelezettnek a versenynek mégsem lett meg ségüket 86. baromfibegyütést 89,
a várható eredménye, mert csupán tojásbegyiijtést 80 százalékra teljeegyetlen városrész, Alsóváros tel- sítették. Újszegeden az eredmény
jesítette 1951 december 29-ig ma- kukoricából 111, burgonyából 73,
radék! a'anul begyűjtési kötelezel t- baromfiból 113. tojásból 100 száségét. Alsóvároson kukoricából 142, zalék,
Felsővároson
kukoricából
burgonyából 110, baromfiból és to. 129. burgonyából 96. baromfiból 96.
jásiból 100—100 százalékra teljesí- tojásból 90 százalék.
tették bngyüjtési kötelezettségüket
A begyűjtésben elmaradott városa dolgozó parasztok. A versenyben
a második helyet a belvárosi dol- részek dolgozó parasztjai tartsák
gozó parasztok érték el. Itt kukori- elsőrangú kötelességüknek, hogy
cából 141. burgonyábó1 101, ba- minél előbb teljesítsék a begyűjtést,
romfiból 83. tojásból 93 százalékos mert ezzel segítik elő terményeik
»z eredmény. Harmadik helyre
minél előbbi szabadiforgalmát.

Megjutalmazták a Délmagyarország Kiadóhivatalának
legjobb szervezőit
A Délmagyarország
Kiadóhivatalának politikai munkatársai egész
évben versenyhein végezték szervező
és politikai felvilágosító munkájukat s ezzei jelentősien segítették a
pártsajtó terjesztését. A versenyt
a közelmúltban értékelléik ki- A
lcgjoibb eredményt a verseny során
Bukovitg Béla és Iíreiner Péter
elvtársak értéik el.
Bukovist Béia elvtárs egy év
alatt löbb mint ezer Szabad Föld
és a mult év utolsó negyedévében
mintegy 400 Szabad Nép előfizetést

gyűjtött. Kreiner
Péter
elvtárs
munkája során a szervezési munkát kiválóan kapcsolta össze a politikai felvilágosító munkával. Jó
felvilágosító munkája eredményeként számos dolgozó előfizetett a
Délmagyarországra, illetve a Vihartíaroíkra.
A Szabadság Lapkiadó Vállalat
jó munkájuk elismeréséként Buko.
vita elvtársat pénz-, Kreiner elvtársat pedig könyvjutalomban részesítette-

Január 19-én tartják meg a nyereménybetétkőnyvek
második sorsolását
A gyorsan népszerűvé vált niyereménybctélkönyvek második sorsolását január 19-én, szombaton délvilán 3 órai kezdettél tarijálc az Országos Takarékpénztár helyiségében. A sorsolás nyilvános. Sorsolásra kerülnek az 1951 február 1-től
1951 december 31-ig váltott és a
sorsolás napján is betétet tartalmazó nyereménybelét'könyveJc, amelyek

*

Parthir

egyszerűsítettél/
a nyugdíjigény
eddigi
bonyolult
módszerét

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1951, évi 30. számú törvényerejű rendelete, amely 1952
japuár 1-én lépett életbe, lényegcsen egyszerűbbé,
bürokráciamenteissé teszi a nyugdíjigény megállapításának eddigi bonyolult módját.
A pénzügyminiszter most megjelent 6169—3/1951. PM. számú
rendelete kimondja, hogy a rendé,
let szerint járó nyugellátást és
baleseti járadékot
igénybejelentés
alapján kell
megállapítani.
Az
igényt a Szakszervezeti Társad a.
lombizlosítási
Központnak
az
igénylő lakhelye szerint
illetékes
megyei központjánál, kirendeltségénél kel] előterjeszteni.
Ezideig az államigazgatás dolgozóinak
járadékigényét nem az
SZTK, hanem maga a munkáltató
bírálta el. Annak a megállapítása,
hogy valaki biztosításra az SZTIChoz tartozott-e vagy az államigaz.
gafáshoz, attól függött, hogy térét
az állami költségvetés melyik alro.
vajának terhére kapta. A nyugdíjtörvény egycsapásra véget vet en.
nek a bürokratikus eljárásnak,
mert
1952 január 1-tfíl minden nyugdíjat az SZTK állapít meg.
Más vonalon is lényegesen egyszerűsíti az eljárást a most életbeléptetett nyugdíjtörvény. Azelőtt a
balesel i kárta'anításnál a baleseti
járadék mértékét nehéz volt az elő.
írásnak megfelelően megállapítani
Sokszior évekig tartóP peres eljárás
folyt abban a kérdésben, hogy a
keresőképesse gc -*ökk: nés
foka
mondjuk Í5, vagy 16 százalék, vagy
20, vagy 22 srázalék.c. A nyugdíjtörvény most megszünteti a terméket en. bürokratikus és fe'esle.
ges vitákat, mert —r bár

megállapításának

a baleseti járadék megállapításának egyik tényezője továbbra
is a baleset által okozott mun.
kaképcsségcsükkenés foka
— a fokozatokat úgy állapították
meg, hogy ne legyen szükség fe.
lesteges vitákra. így például egy
fokozatba tartozik, akinek keresőképessége 16, vagy mondjuk 25
százalékkal csökkent a baleset következtébenA nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjigényről és a járadékigényekről
az SZTK megyei és budapesti köz.
pontjai és kirendeltségei mellett
működő szakszervezeti társadalom
biztosítási bizottságok határoznak.
Haiároziattal
kell
kimondani
a
nyugellátás (járadék) felemelését,
csökkentését, vagy megszüntetését
is- Nagyjelentőségű az az intézkedés is, amely előírja, hogy
a határozat ellen, annak kézbesítésétől számítolt 60 nap alatt,
»z Igény tárgyában határozatot
hozó társadalombiztosítási bizottság székhelye szerint illetékes megyei tanács végrehajtó
bizottságához lehet fellebbezni.
A fellebbezést annál a társadalombiztosítási bizottságnál kell felterjeszteni, amelyik az elsőfokú határozatot hozta.

A METEOROLÓGIAI INTÉZET
4,
J E L E N T É S E A FŰTÉS
ALAPJAUL
MOZI
NAPI
KÖZÉPHÖMÉRSÉK,
Szabadság, 6 és 8: Civil a pályán S 7 0 L G A L 0
LÉTRŐL
(január 9-ig).
Vörös Csillag: Fél 7 és fél 9: Civil
J a n u á r 4-én a v á r h a l ó napi középa pályán (Január 9-ig).
hőmérsékjet az ország egész terüleFáklya,
5 órától
folytatólagosan: tén 4 celsius fok alatt lesz.
Szovjet Lettország (Január 5.ig).
SZÍNHÁZ
Este 7 óra: A Nosziy.fiú esete Tóth
Marival. Katóra József bérlet (6).
TAJ SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Hangverseny (Mezőhegyes).
Az eddig négyízb^n megrendezeib
KIÁLLÍTÁS
hoz.
.Szabad Nép" — MSZT.székházban Szovjet Filmheteik jelentősen
zájárultak a szovjet nép és filmműdélelőtt 8-tól délután 8-ig.
1952.

JANUAR

n szegedi Tllzép Vállalat felhívása

A Pártoktafás Háza
programnija
Január 4, péntek• délután 5 óra:
Előadás ,,A Pártszervezet irányit/
és ellenőrző munkája az ötéves terv
végrehajtásában" címmel. Az előadáson üzemi és hivatali Pártszervezetek titkárai és vezetőségi lúgjai vesznek részi. Előadó: Z o m b o r i
János elvlárs.

alsipján nem kamatot fizetnek a
belét ulán, hanem a kamatként járó
összeget kisorsolják a betétkönyvek
tulajdonosai között. A nyereményeket január 23-tól kezdve fizetik ki
azok a takarékpénztári fiókok, ilDISZ.HIREK
letőleg postsihivalalok, ahol a nyereFelhívjuk az üzemi. területi egyé
ménybetélkönyvet váltották. A híva.
temi és középiskolai
EMídas^fel-j!.*!
talos nycireménylistál az Országos* sokét,
hogy részükre
lanuár
4 én
Takarékpénztár közli.
gazdasági ertekezletet *a u n k a vá

Életbelépett az új nyugdíjtörvény

N A P I R E N D
PÉNTEK,

Értesítjük a Bolsevik Párt története felsőfokú egyéni tanuló elvtársakat, hogy részükre január 5-én
délután 5 órai kezdettel tanulókört
az Iparost&wuló iskolában tartjuk.
Kérjük az elvtársak pontos megjelenését.
Az idén is megrendezik
Agit.-Prop, Osztály
a
szovjet film ünnepét
Felihívjuk a békefelel ős elvtársak
figyelmét, hogy részükre 5.én,
szombaton délután 5 órai kezdette,
értekezletet jártunk a Pártoktatás
Házában.
vészetének megismeréséhez. Az elMUZEUM
Agit.-Prop. Osztály
múlt évben csak Budapesten több
Fejlődéstörténeti, képzőművészeti és
Értesítjük a középfokú politikai népi cserepesség
kiállítás:
délelőtt mint félmillió ember gyönyörködött
gazdaságtan
egyéni
tanulóinkat, 9 órától déluián 3_tg. szombat és a januári Szövet Filmhét niűsorá.
ban.
hogy részükre a 3-as számú úfcmu- vasárnap délelőtt 9.tői l . t g .
KÖNYVTÁR
taló megérkezett, átvehető a PárlAz 1952, évi Magyar-Szovjet BaEgyetemi; Délelőtt
10 órától
este
oktatás Házábankiemelkedő esemé9
óráig
(Könyvkölcsönzés:
12-től rátsági Hónap
Agit.-Prop. Osztály 6-ig).
nye a szovjet, film ünnepe, amely
Értesítjük a Bolsevik Párt törtéminden eddiginél nagyobb méreiű
netét
tanulmányozó
középkáder Somogyi: Köznapokon délelőtt 10
lesz. Hat hétig, február közepétől
egyéni tanulókat és a felsőfokú órától, délután 5_ig.
március végéig fognak tartani az
tanfolyam hallgatókat, hogy réIDÖJARÁSJELENTÉS
szükre a 3. számú úimuialó megünnepségek. Ezeken számos kiváló,
Várható időjárás péntek estig: Nö.
érkezett. Áivehelő a Párloklaiús ; vekvo
fe'hőzot, többfelé eső. havas. új filmet láthat majd a
közönség.
Házában.
! eső a
hegyeken
ese'.leg
havazás.
között
nyugatias Bemutatásra kerül a többi
Felhívjuk az egyéni tanulóink fi- Mérsékelt m a j d élénkebb
szél, a hőmérséklet csökken,
Babajcvszkij
nálunk
is
jól
'ismert
gyelmét, hogy a Sztálin elvtárs í V á r h a t ó hőmérsékleti értékek
az
életrajzát tanulmányozók
részére ' o r s z á g területére péntek reggel: Mí- Sztálin-díjas regényének, az „Aranynusz
4.
délben
mínusz
1
plusz
i
az anyag megérkezett, ugyancsak
csillag lovagjá"_nak filmváltozata.
fok között.
a középfokú politikai gazdaságtan
tanulók részére is megérkezett az
útmutató. Átvehető a Pártoktatás
Házában.
A középfokú propagandisták ré- A Tilzép Vállalat felhívja mindazon bemenni, hanem a legközelebbi köveá
szére „A mezőgazdaság szocialista dolgozók figyelmét, akik az
alant utcáig szállít
J a n u á r 4.en, pénteken: Fecske.u. és
re.
átszervezésének elvi és gyakorlati közölt utcákban laknak, hogy
szűkre a mozgócsúzda a
következő Vujda-utca.
kérdései és az osztályharc
alaku- utcákhoz szállítja házhoz a tüzelő,
J a n u á r 5 én, szombaton az
ezen
lása a szocializmus építésének ide- anyagot. Közöljük egyben, hogy s á . utcákból elmaradt tételeket
szállít,
jén falun" című hallgatói úlmutató ros utcákba a mozgócsúzda nem tud ja le.
megérkezett. A középfokú propagandisták vegyék ál az útmutatói a
Felhívás
a
sportkoröhhös
Párlaktatás Házában.
Agit. Pr 0 p. Osztály
A szegedi sportköröknek az 1 9 5 1 , ' t á k l e tervjelentésüket. a tervfegyel
Értesítjük a politikai gazdaságtan évi tervjetentést január 3-ig le kel- met sértik meg. Ezért azonnal meg
felsőfokon tanuló tagjait, hogy ré- lett adni á YTSB hez. Azok a sport- a mai n a p folyamán k ü l d j é k be a
szükre a 3. számú útmutató megér, k ö i ö k . amelyek még eddig nem ad- tervjelentést a VTSB.hez.
kezett. Álvehető a Párioktatás HáA VLSZ K e n d e r S K l a b d a r u g ó c s a p a t f e j l ő d é s e
zában.

rosi DISZ bizottságon.
Jelenés' várunk.

lényegesen

ek

Pontor

meg"

MNOSZ.HÍREK
A Kossuth Zsuzsanna.
Fodor-telep
csoport pénteken délután 6
órakor
nőnapot, a Móraváros. B e v á r o s III.
csoport taggyűlést.
míg a Belváros
I. fél 6 órakor taggyűlést tart. Alsó
város ugyancsak pénteken
délután
6 órakor ismeretterjesztő előadást és
utána nőnapot
tart.
Felsőváros II.
csoport pénteken 6 órakor
nőnapot
tart az MSZT helyiségében a Sándor
utca sarkán.

A Vörös Lobogó.
Szegedi
Kender ' közül leggólképesebbnek. A Játéka,
kivételével valamennyien
SK labdarugó szakosztálya 194ü-b:m sok Blczó
alakult meg és a^óta hatalmas
fej- az üzem dolgozót és mindannyian lói
lődésen ment keresztül. 1951.ben be. viszonylanak n. termeléshez. A sportkerü't a megyei I. osztályba és mint brigádok mindenütt
előljárnak Dél.
u|one a 11-ik helyen végzett.
Kez- d a m u tatásukkal. Hogy a
sportolók
dettől fogva, mint a többi
szakosz- élenjárnak
a
munkában,
nagyban
tálynál a labdarugóknál Is a ló be hozzájárul az. hogy
sikerrel tették
vált szovjet példa nyomán az MHIÍ-ra le az MHK próbákat. A megyei ba|.
épült fel a csapat edzés rendszere. nokságban szereplő labdarugók, v a .
E célszerű edzés rendszer segítségé, lamennvlen az
MHK
II.
fokozatát
vcl a sportolók nagyobb
állóképes- szerezték meg. A sztahanovista Gráf
ségre tettek szert és ezáltal munka- Nándor 42 éves l a b d a r u g ó példakéhelyükön is a terrr.e'és terén számos pül szolgá'hat minden
fiatal sporsportoló
kiemelkedő
teljesítményt tolónak. mert nemcsak a pályán állnvujtott. A
csapatot a
fe.jlódesben ja meg a helyét hanem a m u n k á b a n
elősegítette
az a nagy
támogatás, is. A |ó eredmények elérésében nney
melyet az üzgmi
pártszervezet.
a erdeme van Sándor Lajos
edzőnek,
szakszervezeti bizottság és az Igaz.
a'akult meg
"Utóság nyújtott.
Ennek a tamoga. .1 akinek működése alatt
tásnak köszönhető,
hogy a
csapat az üzem mezítlábas csapata, amely
els<>
bent tudott m a r a d n i a megyei I osz a Petőfivel holtversenyben a z
szakosztályvezető
tályú bajnokságban.
A
labdarugó helyen végzett A
csapat az őszi idényben 23 Játékost 1 és az Intézők Jó m u n k á j a ls hozzáhogy a csapat jövőre
I! szerepeltetett. Legtöbbször
Galgocz! j á r u l t ahhoz,
I. o.
baj.
Révész
Napv. V a C i r k a . Molnár
és is részt vehet a megyei
Biczö l á t s z o t t á k .
Az
őszi
Idényben nokság küzdelmeiben.
Nagy bizonyult 10 góllal a csatárok

Asztalitenisz

Szeged város
asztalitenisz csapat,
bajnokságának
küzdelmei
Január
5-ikén kezdődnek meg Szegeden.
A
bajnokságban 34 sportkör 52 csapa,
ta vesz majd részt.
Fedeitpálya

RÁDTt) MAI

MfSORa

PÉNTEK. 1952. JANUAR 4.
KOSSUTH-RADIO
5 Regreli muzsika. 5.30 Hírek. 4
őra 40 Női szemmel. 6 Falurádió. 6
óra 45 Hírek, 7.45 Lapszemle
8.05
Hanglemezek.
11.30
Elbeszélés.
12
| Hírek. 12.30 Hang-emezek, 13.15 Né
' pi zene. 14.15 Szórakoztató zene. 15
Úttörő híradó, 15.30
Dalok.
15.50
Román zene. 16.20 Gyermekrádiő. 17
Hírek, 17.10
Muzsikáról
mindenki,
•nek. 17.40 Hanglemezek. 17.55 Tánc.
zene 19 Rádió Politikai Kör (falusi),
20 Hírek. 20.40 Begyűjtési hírek. 20
óra 45 Népzene. 21 Szovjet zene. 22
Hírek, 22.25 Népi zene. 23.10
Szó
rakoztatő zene.
I
PETÖFI-RADIO

Kosárlabda

csapatbajnokság

atlétikai

versenyek

Az Sz. Lokomotív férfi kosárlabda
csapata barátságos mérkőzésen 70:68
(36:38) a r á n y b a n
győzte le az Sz.
Postás csapatát. Mindkét együttes a
h á r o m évvel ezelőtt szerepelt csapa,
tával álfott kt a mérkőzésre.

A szegedi
sportkörök a tél folva.l1
Petőfi labdarugók, flgyeleml
m á n több fedeitpálya
versenyt fog.
Felhívjuk a Petőfi SK játékosainak
nak rendezni. A
versenyzők
most
tornatermi edzéseken vesznek
reszt. a figyelmét, hogy m a este (péntek)
1
Az edzések során kü'önbözö sport. |
az egyesület
Kiauzál.tért
körök atlétái között kosárlabda m é r . 6 ó r á r a
klubhelyiségében tartandó
iátékosér.
kőzések zajlanak le
tekezleten
valamennyien (ifi és felUszó hírek
nőtt) pontosan Jelenjenek meg.
Befejeződött a VTSB úszó és vízi :
Labda edzői tanfolyama. A 16 hall.
gató közül 11 megszerezte az edzii
ok'eveet.
A
tanfolyam
előadója
Orosz Sándor é3
Tombácz
István
volt.
GUMIBÉLYEGZŐK ET
A szegedi sportkörök
Január
és
új eljárással, tartósan
február folyamán
Béke-versenyeket
és gyorsan k é s z í t
rendeznek. Mind az öt úszószakosz.!
DÉLMAÜYARORSZÁO NYOMDA ÁV
tállyal rendelkező sportkör (a Dózsa,
SZEGED, LENIN - UTCA 9
a Haladás, az MTSK. a Petőfi és a
VL Ruhagyár) egy-egy versenyt bonyolít m a j d
e.

6 Operarészletek. 7 Falurádió. 7.35
Hanglemezek. 8.15 Gyermekzene. 9.20
Rádiójáték, 10 Hírek. 10.10 Schubert,
zene. 10.40 Román népdalok. 11 Me.
seje'énet. 11.20 H a n g e m e z . 15 Szí
nes muzsika, 15.25 Nemzetközi kér. HÁROMSZOBÁS (szegedi) modern la
dések. 15.40
Mozart.zene. 10
Ope
kasomat elcserélném
hasonló,
vagy
rettrészle'ek
17 Szív
küldi.
17.30
ketíószob.ás budapestivel. „ G á z " jeli.
Hírek
17.40
Ifjúsági rádió.
18.10 gé:*c
a kir.dóba
Wagncr.zene,
18.40
Vegyeskar. 19
FŐLDMÜVESSZÖVETKEZETBE
vagy
Egy falu — e " y nóta
19.15
Sport
tanulónak.
negyedóra
19.30 Jutalomműsor
20 Népbo'.tba olhe'yezkednék
Román zene, 21.30
Irodalmi
riport. IfJ. Tóth Géza. Mórahalom. Domb.u.
10. szám.
21.55 Tánczene.

Szegedi Víz. és Csatornaművek csekszámla száma 1952
január
l.tó'l
megváltozott.
Kérjük a víz., csatornadíj fizc;ó'kel, hogy úgy a f* évi.
mini a hátralékos víz- és csatornadíjukét 98.831.066 számú egyszámlára flzesssék be.

Az Országos Nyugdíjintézet értesíti a nyugdíjasokat és járadékoDÉLMAGYARORS2AG
ao'ltilrai naDilep
Eokat, hogy a december 1-i hatáFelelős szerkesztő és kiadói
roza'nak megfelelő emelési összeZOMBORI JAKOS
gekel január és február bfínapokr3
Szerkeszti: a szerkesz'őbi-ollsóg
együtt, január 8—18 között fogja
Szerkesztőség : Szegea. lehin u. 11
a pos;a útján kifíze'nl
Egyben telefon 35-35 és <0-80. — Ejlsiakai izerk, sztélé;
felhívja a nyugdíjasok figyelmét,
lelefon este 8 W 34-38
Kiadóhivatal: Szegea, Lenm u 6
hogy lakáscímükben beá lott min.
lelefon: 31-16 és 35-00.
den változást
saját
érdekükben
azonnal jelentsenek az Intézetnél.
Dé!magya-~nzóg Nyomda, Szeged
Felelős ver .tó: Priskln Sóndoe
(Bp„ V., Guszev-utca 10—12.)

AZ E HETI TOTO-SZEI •
VÉNY ÉRDEKESSÉGEI:
1. Indul a TOTO tárgynyere.
m£ny sorsofása. Főnycre.
méuy
egy

Csepei

motorkerékpár
2. Indul a januári vígaszdíjverseny.
3. Érdekes műsor 7 labd t
rugó ntc kiísésrc, ésped g
a Dorogi Bányász - Szege:
I-Ionvcd, Bj).

Básiya—Bért

Lokomotív MNK, va'am'.i;j
a labdarugó teli Béke Kupa
mérkőzéseire tippelhet.

• SÜLDŐK tovabbhlzlalásra eladók. Érdeklődni Újszeged. Fő-fasor 20.
A SZEGEDI Konzervgyár nagy gyakorlattal rendelkező szakácsokat fel
vesz azonna.ll belépéssel.
HASZNÁLT aktatáskát keresek m e g .
v é t ő r e . Ajánlatokat levélben
kérem
Szeged, Hajnal.u. 34. szám alá.
GYORSÍRD, gépíróiskolánk Jan. 10-én
kezdők haladók részére tanfolyamot
kezd. Ma|or Ákos. Bocskay.u
4.
BŐRKABÁT, prfma á'lapotban. k ö z é p ,
termetre o a d ó
Somogyl-u. 19. trafik.
BÖRKABATJAT most
festesse
javíttassa Csordás bőrruhaköazitő mesternél. Szent Miklós-u. 7.
SAI.AK. 50—60 kccsKal ingyen elvi.
hető Szegedi Ruhagyárból.
Kossuth
Latos, sugárút 72
KÉT drb ágysodronyt
keresek matracokkal.
Ajanlatokat
Vajda.u.
39.
Kiss Lajos névre.
ELADD eev íróasztal
vas
pénztár,
láda. Kossu'h Lajos-sugárút 19. I. 2
MEGBIZHATD
m'ndenes
belárénő
azonna. ra fe'véteteik.
Polgár.u. 24.

I

3

SomoTl.

DSZÉNTIVÁNI
borosJ irdókat
11'eresig.

rr ADNÁM

Földművesszövetkezet
vásárol.
200.töl
400

egynzobü

konyhás

felül

épí'ményem.
Érdek';dnl
vasárnap
Csillar.n. 20. Gortva Mlh**V.
ÉPÍTÉSZETI műszaki
rafzolő •elhelyezkednék Szegeden
vagy környékén. Varga László, Baíu
Máriakö
nye.

