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Az országgyűlés kedden folytatta tanácskozásait. A keddi ülésen megjelent Rákosi Mátyás elvtárs, a minisztertanács elnöke, Farkas Mihály, Révai József, Nagy Imre, Kiss Károly, Házi Árpád elvtársak és a minisztertanács több más tagja. Ott volt az ülésen
Dobi
István, a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának elnöke.
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ben 40 százalékkal szorította le az
ártámogatások
összegét,
aminek
következtében az elsőrendű
éleim'cikkek jelentősen
megdrágultak. Igy a kenyér ára 25. a liszté
31, a húsé 27 százalékkal emelkedett és erös mértékben drágult a
vaj, a zsír, sajt, cukor stb. ára is.
A kapitalista országok gazdasága
az egyre mélyülő általános válság és a folyamatosan ismétlődő
gazdasági válságok
harapófogójában vergődik.

1952.

DECEMBER

17.

ÜLÉSE

mák alapján történő gazdálkodás s
a munka termelékenységének emelése. Ez utóbbival kapcsolatban
döntő követelmény az egyenletes,
ülemes termelés megvalósítása
és
ennek keretében a szigorú technológiai fegyelem érvényesítése. A termelés egyenlőtlen üteme a főoka
annak, hogy az iparban még mindig igen magas az indokolatlan túlórák száma.
A
termelékenység
emelésében
nagy szerepe van az újító-mozgalomnak.
A folyó év első felében elfogadott
újítások nz előzetes ^számítások szerint mintegy 850 millió forint évi
megtakarításhoz vezetnek. A tavalyihoz képe3t az alkalmazott újítások szánra 32 százalékkal emelkedett.
Minisztériumalinknak,
vállalata,
inknak az eddiginél nagyobb mértékben kell figyelmüket a „különféle költségek"-nél elérhető megtn
karításokra fordítaniok.
Az önköltségcsökkentés fontossága még fokozottabban jelentkezik
állami gazdaságainknál, közlekedési. begyűjtési és kereskedelmi vállalatainknál, me.yeknek vezetői az
edd : ginél sokkal nagyobb figyelmet
kell, hogy fordítsanak a termelés
gazdasági ós pénzügyi kérdéseire, a
jövedelmezőség fokozására.
Állami
vállalataink
befizetése
mellett — folytatta Olt Károly —,
jelentős a fejlődés a szövetkezetektől származó bevételeknél. Az 1952.
évi 502 millió forintos előirányzattal szemben 1953-ra tervezett 936
millió forintos adóbevétel mezőgazdasági termelőszövetkezeteink, kisipari szövetkezeteink gyors fejlődését és a földnrüvesszövetkezetek
forgalmának várható emelkedését
mutatja.
Az adóbevétel
ieileniós
része a helyi tanácsok költségvetésében jelentkezik. Az állampolgári
fegyelem az adófizetés terü.elén is
elmélyült. Dolgozó
parasztságunk
teljesíti a® állam iránti kötelezettségét és ezzel is bizonyítja, hogy
szereti a nép államát és magáénak
vallja annak célkitűzéseit.

Tíz óra után néhány perccel Ró- nál mélyebbre süllyednek ezek az
nai Sándor elvlárs, az országgyű- államok az ingoványban,
annál
lés elnöke megnyitotta az ülést, jobban kiszolgáltatják magukat a z
majd Olt Károly pénzügyminiszter amerikai imperialistáknak.
Antartotta meg költségvetési
beszá- glia 1952—53. évi
költségvetésémolóját.
— A Magyar
Népköztársaság
Jövő évi költségvetésünk
költségvetése — kezdte beszédét —
növekedése azt b'zonyítja, hogy
szervesen kapcsolódik azokhoz
a
Olt Károly a továbbiakban
befeladatokhoz, melyeket a
szocia- számolt arról, hogy 1953. évi költnépgazdaságunk erőte'jessn és
lizmus építésének
előttünk
álló ségvetésünk az első, amelyben a
egészségesen fejlődik.
szakaszában — ötéves tervünk ne- m'nisztériuml szinten készült válA
Magyar
Népköztársaság 1953.
gyedik évében — meg kell való- lalati pénzügyi tervek és a költsítanunk.
ségvetésből ellátolt szervek
elő- évi költségvetésének bevételei dön— Az 1952. évben
már teljes irányzatainak összeállítása é6 tár- tő részben a szocialista szektorból
vállalataink
mértékben kibontakoztak a párt gyalása párhuzamosan, a népgazda- származnak. Állami
tételeivel
egyeztetve, forgalmi adó, nyereség és egyéb
és a kormány december 2-i hatá- sági terv
befizetéseinek 40 milliárd ős 152
rozatának egész
népgazdaságunk- egyidőben történt.
millió forintos előirányzata a költra gyakorolt kedvező kihatásai. A
ségvetés összbevételeinak 76.1 száJövő évi költségvetésünk szer.
határozat nagyban
hozzájárult a
keze ti felépítése fényegében már
zalékát teszi ki.
termelés gyors fejlődéséhez,
nöa Szovjetunió szocialista költ.
— A bevételek között legnagyobb
velte a paraszti
és szövetkezeli
ségvetési rendszerét követi, fi.
összeggel — 27 milliárd és 690 milárufelhozatolt és egészséges egyengyelembevéve adett viszonyainlióval — a vállalati forgalmi adó
súlyt teremtett a pénzjövedelmek
kat, sajátosságainkat- Üj szerszerepel, mely a költségvetés összelosztásában, fokozta egész
népkezetében a költségvetés átte.
bevételeinek több mint felét, 52.5
gazdaságunkban a forint szerepét.
klnthetöbbé, ellenőrizhetőbbé, a
százalékát szolgáltatja.
— Rákosi elvtárs tegnap elhanggazdálkodás pedig egyszerűbbé
A nyereségbefizetések megtervezott beszédéből
részleteiben
is
válik.
zésénél az 1952. és 1953. évi önkibontakoztak azok
a hatalmas
eredmények, melyeket
népgazdaA benyújtott
köljségvetés — költségcsökkentés várható eredméságunk
fejlesztésében,
dolgozó- folytatta Olt Károly _ biztosítja nyének figyelembevétellével 8.859
ink anyagi, kulturális és egészség- az 1953. év — ötéves tervünk ne- millió forintot irányoztunk elő, keügyi viszonyainak további feleme- gyedik éve — alapvető
feladatai reken négy milliárd forinttal töblésében elérjünk.
maradéktalan végrehajtásának pénz- bet, mint 1952. évre.
— Döntő feladatúik azoknak a
— Az eredmények tükröződnek ügyi kereteit.
népgazdaságunkban rejlő
tartaléaz 1952. évi költségvetés
végreA tervben meghatározott fejlő- koknak a feltárása, amelyek az önhajtásának számaiban is.
désnek a számai tükröződnek jövő költség
szakadatlan,
rendszeres
Az országgyűlés által jöváha.
évi költségvetésünkben,
melynek csökkentésévél elérhetők. Az olyan
gyot kiadási előirányzatokat —
bevételei 52 milliárd é s 739 millió tcrvteljesítés, amelynek során az
jelentéktelen eltérésekkel — te',
forintot, kiadásai pedig 51 milliárd üzem tervét CS.,K általában, globájesitjük. a bevételt előirányzaés 864 millió forintot lesznek ki. A lisan h a j t j a végre, de egyes területot némileg túlteljesítjük és így
költségvetés egyenlege 875 mtillíó teken elmarad a terv előírásaitól,
a gazdálkodás tényelges felesfelesleget mutat.
csak látszateredményt • jelent.
lege 'előreláthatólag 150 millió
Olt Károly hangsúlyozta ezután
Az 1953. évi költségvetés fő
forinttal meg fogja haladni az
hogy
az
önköltségcsökkentésnek
számai jelentékenyen meghaladelőirányzatot.
fontos tényezője az anyaggal, külöják az 1952. évi költségvetés be— Különösen jelentős eredmény,
vételeit és kiadásait. Költségve.
nösen az importanyagokkal való
hogy a fagy- és aszálykár kihatésiink kereteinek 9.7 milliárdos
szigorú takarékosság, a® enyagnor.
tása ellenére a népgazdaság
fejlesztésére előirányzott kiadásokat
Költségvetésünk kiadásai döntő részben
— a készletezés — kivételével —
valamennyi területen, igy
elsön
é
p
g
a
z
d
aságunk termelőerőinek fejlesztését szolgálják
soiba n a beruházásoknál teljesíteni
fogjuk.
Fel kell számolni ugyanakkor azt 19 millió forintot — az összkiadá- feladat végrehajtása érdekébán 1.2
— 1952 folyamán
számottevően a megengedhetetlen türelmet és el- soknak 37 százalékát — hatalmas milliárd forintot fordítunk a szénnőtt a pénz forgósebessége, ami- nézést, amely sok esetben a notó- beruházási programmunk megvaló- bányászat fejlesztésére. Beruházánek következtében 1952-ben a mull rius nemfizetőkkei szentben tupasz. sítására fogjuk felhasználni.
saink nyomán ú j bányák létesülévinél kisebb
bankjegyforgalom- talható, akik szeretnék kivenni és
nek, a meglévőket kibővítjük és gé— A beruházásokra fordított
mal tudtuk a lényegesen
megnö- ki is veszik részüket a népi demopesítjük. Egymagában Komlón négy
összegek nagyobb részét a felvekedett áruforgalmat
lebonyolí- krácia vívmányaiból anélkül, hogy
új bányát tárunk fel.
emelt ötéves tervünk által kitűtani.
állampolgári kötelességüknek meg— Ezeken a jelentős beruházásozött
feladatokra
—
ezek
közölt
felelően a közös terhekből reájuk
Jellemző a forint iránti szilárd
kon kívül számos meglévő üzemünis elsősorban az ország szocia.
eső részt is vállalnák. Igy Vésztő
bizalomra, hogy a lakosság által
ket kibővítjük, modernizáljuk, ú j
lista iparosításhoz clengedhetet.
községben többszáz olyan adózó
az Országos Takarékpénztárnál
gépekkel szereljük fel és ezzel a
len alapanyagbázis kiszélesítő,
van, aki évi adójára december 1-jg
elhelyezett betétek egy év a'att
szocialista nagyipar ú j nehézipari
sére — a széntermelés, vaskosemmit sem fizetett.
27.7 százalékkal emelkedtek.
hászat és a villamosenerglatpar
fellegvárait teremtjük meg, nemNépünk erejét
meghatványozza
m é e gyorsabb ütemű fejlesztécsak a fővárosban, hanem a vidéEzután a pénzügyminiszter ráa Szovjetunió önzetlen baráti
tá- mutatott.
sére fordítjuk.
ken is.
hogy
a
lakosságtól
szármogatása, amellyel országunkat a mazó bevételeknél van előirányozva
— A modern, nagyüzemi kollekfelszabadulás óta gazdaságilag, po- a III. Békekölcsön bevétele és a la— 1953-ban tovább épülnek és tív mezőgazdasági termelés fokozalitikailag egyaránt segíti.
Nincs kosság megtakarításainak az a ré- fokozatosan üzembe lépnek ötéves tos mevalósítása érdekében az 1953.
olya n
területe
népgazdaságunk- sze, amely az Országos Takarék- tervünk legnagyobb létesítményei, év folyamán 2.7 milliárd forintot
nak, amely ne kapna
folyamato- .pénztárnál tartósan jelentkezik.
köztük a Sztálin Vasmű, ahol a jövő fordítunk a mezőgazdaság beruhásan felbecsülhetetlen
támogatást
esztendőben már megkezdik a ter- zásaira. Ebből a beruházási keretBár a betétállomány egy év
a Szovjetuniótól. Döntően
fontomelés. 1953-ban olvasztják az első ből számos traktort,
kombájnt,
alatt több mini 27 százalékkal
sak számunkra a szocializmus felnyersvasat a diósgyőrihez hasonló cséplőgépet és egyéb mezőgazdanőtt. az egyéni takarékosság
építéséért vívott
harcunkban
a
700
köbméteres nagyolvasztóban. sági gépet juttatunk a falunak,
területén elért eredmények még
Szovjetunió
Kommunista PártjáEgyidejűleg termelni kezd a Mar- hogy ezáltal megkönnyítsük a menem
klclégítőekAz
Országos
nak gazdag tapasztalatai, amelyek
tin acélmű két hatalmas buktató- zőgazdasági munkát és a jobb taTakarékpénztár
felvi'ágosítö
k meríthetellen
erőforrást jelenkemencéje, vaiamlDt a kokszoló első lajművelés feltételeinek biztosításámunkájával
még
nem
tudta
el.
tenek.
kemenceegysége.
val hozzájáruljunk
terméseredméérni, hogy a lakosság széles ré.
A nagy Szovjetunió nagyszerű
tegci megértsék a takarékesság
— Folytatódik a Diósgyőri Kohá- nyeink növeléséhez. 1953 ban az
eredményei bizonyítják a tőkés
jelentőségét.
szati
Művek
rekonstrukciója' idei évhez képest mintegy másfélvilág gazdálkodásával szemben
Tömegszervezeteinknek,
mindenek, amelynek nyomán megké:szereződik szer akkora területen, közel 159
a szocialista társadalom fölé.
előtt a Szakszervezeteknek, a DISZ- a vasgyár termelése. A már elké- ezer holdon folytatunk öntözéses
nyét és a béke-gazdaság szakanek, az MNDSZ-nek, az eddiginél szült és még épülő nagy létesítmé- gazdálkodást, ami llehetövé teszi,
datlan fellendülését.
hogy az Időjárás szeszélyeitől való
fokozottabb mértékben kell dolgoA Szovjetunióban és a népi de- zóinkat az egyéni takarékosságra nyeink közül tovább építjük az ino- függőségünket részben csökkentsük.
tai
és
kazínbarcikai
müveket,
a
timokratikus országokban a
béke- nevelni.
szalöki
vízművet, fővárosunkban
A jövő év folyamán a műtrágyagazdaság szakadatlanul.
válságpedig a földalatti gyorsvasút több el'átás a háború előttinek közel ötmentesen fejlődik,
rendszeresen
Az 1952. évhez képest — foly- kilométeres szakaszát.
szörösére fog emelkedni. Többszáz
emelkedik a dolgozók életszínvo- tatta — a költségvetés kiadásai
— A népgazdasági terv előírásai kilométer új utat építünk 1953-ban,
nala.
9.283 millió forinttel, közel 22 száAz Egyesült Államok
1952—53. zalékkal emelkednek, teljes össze- szerinl jövő évi széntermelésünket ezek között is növeljük a falusi beévi költségvetése
10.3 milliárd gük 51 milliárd és 864 millió fo- 4.6 millió tonnával kell emelni. A kötőutak számát.
dollár deficitet irányoz elö,
An- rint.
1953-ban á t a d j a k r e n d e l t e l é s é n e k a N é p s t a d i o n t
glia 1952—53. évi
költségvetése
— A költségvetésünkben
elő75 milliárd font deficittel számol, irányzott kiadások döntő részükben
— Jeflentős összegeket ruházunk vekvő mozilátogatók közönség igéaz első félév azonban már
589 népgazdaságunk termelő erőinek to- be Szociális é3 kulturális célokra. nyeinek kleíégítésére 1953-han több
millió fontos hiánnyal zárul.
vábbi fejlesztését szolgálják. A 1953-ban átadjuk rendeltetésének
új filmszínházat építünk. Jövő év
Az amerikai monopoltöke a defi- népgazdasági célokra fordított ki- ötéves tervünk legnagyobb sportlévégére az ország területén mintegy
cites
költségvetések
rendszeré- adások összege 31 milliárd és 721
vel ingoványom talajra vezeti más millió forint, az összkiadásoknak tesítményét, a Népstadiont, Szociá- kétezer mozi fog működni. Tovább
61.2 százaléka. A népgazdasági cé- lis és kulturális intézményeink leg- Döveljük a kultúrotthonok és kullökés országok
gazdálkodását.
fogjuk túrházak számát. Megyénkint átlag
Minél több amerikai
kölcsönt lokra előirányzott kiadások közül nagyobb részét vidéken
kapnak a deficit áthidalására, an- legnagyobb összegei, 19 milliárd ó 3 üzembe helyezni. A rohamosan nö- 15—20 fatusi kullúrolthont avatunk

1953-ban. A népkönyvtárak számié
16 százalékkal, könyvállományunk
pedig
közel háromnegyed millió
könyvvel növekedik. Kórházak, rendelőintézetek, napközi otthonok, bölcsődék és egyéb jóléti intézmények
egész sorát adjuk át rendeltetés, nek.
— Dolgozó népünk élelszinvona.
Iának emelése érdekében a lakásépítésre fordított beruházások összegéi 1953.hun 50 szá.
zalékkal növeljük- Üj lakások
ezreit adjuk át az ország minden
részén dolgozóinknak.
A beruházási kiadásoknál? nagy
részét az építési költségek te*ik
ki. E költségek még mindig arán.)
tallanul magasak, csökkentésük a
legfonosabb és legidőszerűbb feladatok közé tarozik.
Az 1953. évi forgóalapszükséglet
megállapításánál már számoltunk a
forgóeszközök forgási sebességéire .
gyorsulásával és ezen az alapon a
forgóalap-szükségletre 2.620 millió
forintot irányoztunk elő.
11a a forgási sebességet csak
egyetlen nappal megnöveljük, ezzei
230 millió értékű készletet. raabadítunk fel. Teljesen reális célkitűzés tehát, ha az iparban a forgóeszközök forgási sebességének megnövelésével 1953-ban mintegy egy
milliárd forint felszabadítását kívánjuk elérni. Itt is követnünk kell
a Szovjetunió példáját.
Pénzügyi szervezetünknek sokkal
nagyobb mórtékben kell élni a kor
máuyunktól kapott jogokkal ai>naK
érdekében, hogy a forgóeszközgaz
dálkodás területén mutatkozó lazaságokat felszámoljuk.
Érvényt kel! szerezni annak az
elvnek, hogy hitelt csak pon.
tosan meghatározott anyagi érlékre szabad nyújtani, szigorúan ellenó'rizni kell a hitelek
rendeltetésszerű
felhasználását
és gondoskodni kell arról, hogv
a vállalatok időben visszafizessék a lejárt hiteleket.
Költségvetésünk
1953-ra 3.610
milliót irányoz elő kulturális célokra. 747 millió forinttal többel,
mint 1952-ben.
A pénzügyminiszter• a továbblak
ban elmondotta, hogy számottevő
összegeket fordítunk a jövő évbe"
is ,a kutató intézetekre. 1953-ban
megteremtjük a Központi Kémiai
Kutató Intézetet és a Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetet. R»mutatot, hogy ma négyszer annyian
tanulnak egyetemeinken és fői'skoJáinkon, mint a Horthy-rendsz- r
éveiben. Költségvetésünkben az ösztöndíjakra előirányzott összeg, ide
nem számítva a keresetmegtéritéseket, meghaladja a 300 milliót.
1953-bnn — folytatta — az általános iskolai hálózatunk szélesítésére a® ezévi 36.6 millió forinttal
szemben 48 millió forintot, középiskolák építésére 10.2 millió forinttal szemben 25.3 millió forintot,
felsőfokú oktatásra az 1952. évi
98.6 millió forinttal szemben kereken 154 millió forintot fordítottunk.
Ott Károly
ezzel kapcsolatban
összehasonlításul rámutatott az an
gol közoktatás évről-évre súlyosbodó kilátástalan helyzetére. Angliában a® 1952—53. iskolaévben
1,150.000 gyermek számára
nem
tudják biztosítani a tanulás lehetőségét.
Majd így folytatta:
1953-ban 436.4 millió forintot fordítunk a munkásosztály fiatal nemzedéke, az iparj tanulók oktatására, ú j tanműhelyek, otthonok és iskolák építésére és fenntartására.
A kulturális célokra fordított kiadásaink között szerepe'nek n népművelés és művészet támogatására
előirányzott összegek ls. 1953. évi
költségvetésünk előirányzata ezek
nél a címeknél közel 40 millió forinttal haladja meg az idei előirányzatot.
1953-ban
jelentős
összegeket
adunk sport és testnevelési célokra
28 m.llio forinttal többet
mint
1952-ben.
(Folytatás a második oldalon)
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SZERDA,
(Folytatás as első oldalról)

Az e m b e r r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s e l v e hatja át
szociális c é l o k r a fordított kiadásaink m i n d e n tételét
— Államunk nagy gondot fordít
dolgozó népünk egészségügyi és
nociális viszonyainak további fejlesztésére. Ezekro a feladatokra
költségvetésünk 1953. évben 5.907
millió forintot, összes kiadásaink
31.4 százalékát irányozza elő, 901
millió forinttal többet, nünt 1952ben.
A betegségek megelőzése érdekében jelentősen fejlesztjük a rendelőintézeti hálózatot. 42 millióval
fordítunk többet erre a célra, mint
-i megelőző esztendőben Űj rendelőintézetet létesítünk ' Miskolcon,
Szolnokon. Tatabányán és Ajkán.
Nagy összegeket Irányoz elő költségvetésünk az any«_, csecsemő- és
gyermekvéd elemre. Az 1952. éri
költségvetéshez képest közel 74
millió forinttal többet, 204 milliót
fordítunk erre o célra.
Egészségügyi és szociális inlézkedésekre. társadalombiztosításra fordítandó kiadásaink 1953 ban 3.772
millióra növekednek.
I Az Egyesült Állomok költség
vetésének amúgy is alnesony
1
szociális kiadásúit 17 millió dollárral csökkentették. Tito Jugosz'áviájában megfelelő egészségügyi óvóintézkedések hiánya
miatt évente 100 ezer ember
hal meg ttidővéezben.

Ezért az 1952. évi 5.905 millió fo- | Költségvetésünk több, mint 750
rinttal szemben az
1953. évben millió forintot biztosít a könnyű7.381. millió forintot, költségveté- ipari, élelmiszeripari és begyüj.
sünk 14.2
százalékát
fordítjuk tési minisztériumok költségvetéséfegyveres szerveink megerősítésé- ben a lakosság jobb ellátását biztosító beruházásokra.
re.
Oktatásra,
különböző kulturális
— Igazgatási kiadásaink az összkiadásokhoz képest csökkenést mu- és népművelési intézményekre, a
előiránytálnák. Az igazgatási célokra for- tudomány fejlesztésére
dított kiadásaink összege a jövö zott összegek az 1952. évi 2863
évi költségvetésben 2.004 millió millióról 3610 millió forintra, tehát
forinttal az összkiadásoknak
nem 26.1 százalékkal emelkednek.
egészen 3.8 százalékát teszi ki.
A költségvetés 5.9 milliárd foSokkal keményebben és követke- rintos szociális és egészségügyi
zetesebben kell foglalkozni a Jövő előirányzata lehetővé teszi, hogy
kórházaink
és
évben
a létszámgazdálkodás,
a tovább bőví'sük
hálózatát, mint.
6tátusfegyelem, a
lé'számellenőr- rendelőintézeteink
e
zés kérdéseivel, hogy a takarékos- 8Y egyharmadával növeljük a
rendelőórákat, gonság elvét az igazgatási kiadások szakorvosi
területén a legmesszebbmenően ér- doskodjunk az üdültetés, a szanatóriumi ellátás kiszélesítéséről.
vényesítsük.
ötéves tervünk nugyszerű célA helyi tanácsok
költségvetési kitűzései,
népünk anyagi,
kerete az 1952. évi 3.906
millió kulturális ésdolgozó
szociális életkörülméforintról 4.722 millió forintra emel- nyeinek további emelésére tett tti.
kedik.
tézkedések nem épülnének szilárd
Az emelkedés legjelentősebb ré- talajra, ha nem
gondoskodnánk
sze a kulturális és szociális ága- békés építömunkánk,
nagyszerű
zatra esik,
A jövő évben több, vívmányaink
védelméről.
Az
mint 500 millió forinttal fordítunk imperialista táborban folyó esztetöbbet a falusi és városi
lakos- len fegyverkezési hajsza, a koreai
ság kulturális és szociális igényei- agresszió kiszélesítésére irányuló
nek kielégítésére.
kísérletek, Tilo bandájának provoKöltségvetésünk jövő évi
pro- kációi orra figyelmeztetnek, hogy
néphadseregünket,
álgrarnmja a vidéki egészségügyi el- erősítsük
A dolgozó nép jólétének, élet- látás kiszélesítését és színvonala, lamvédelmi szerveinket. Fegyveres
színvonalának
emdlését
tartjuk nak emelését tűzi ki célul. Ennek erőink jobb falszerelésére a honál<zam előtt azzal ls, amikor évről- megfelelően biztosítja a
rendelő védelmi minisztérium és az
évre emelkedő összegeket — 1953- intézett órák 6zámának 37 száza- lamvédelmi hatóság költségvetésé,
han 120 millió forintot — fordí- lékkal való növelését, a körzeti ke- ben az összkiadások 14.2 6zázalé
tunk dolgozóink pihenésére és üdü- zelőorvost
hálózat
átszervezését kát biztosítjuk'.
lésére. Az üdültetésben résztvevők és az egyes szociális intézmények
Tisztelt Országgyűlési Az orszáma jövőre 13 ezer fővel növek- férőhelyeinek bővítését.
szággyűlés
gazdasági és
pénzszik.
A
költségvetés
végrehajtása ügyi bizottsága az 1953. évi költA béke fenntartásának, dolgozó megköveteli gazdálkodásunk min- ségvetést tárgyalta és jóváhagyta.
népünk eredményeinek
megvédé. den területén, állami szerveinknél Kérem az országgyűlést, hogy a
se parancsolóan teszi feladatúinkká és vállalatainknál a legszigorúbb Magyar Népköztársaság 1953. évi
néphadseregünk és államvédelmi takarékosság elvének érvényesíté- költségvetését fogadja el.
szerveink további
megerősítését. sét.
Antos István előadói
beszéde
után Dögei Imre emelkedett szóDolgozóink szilárd egységben sorakoznak fel
lásra.

a z 1953. é v f e l a d a t a i n a k

1953. évi költségvetésünk számoszlopaiból kibontakozik
az a
hatalmas munknprogramm, amelynek végrehajtásiára érdemes,
de
szükséges is minden erőnket
latba vetni.
Dolgozóink
szilárd egységben
sorakoznak fel az 1953. év nagy
feladatainak
megvalósítására.
Egész népünk mélyen átérzi
Sztálin elvtárs szavalnak jelen,
tőségét, amikor a XIX. párt.
kongre.sMzu.Hon hazánkat n forradalmi vllágmozgatoni rohambrigádjai között említette meg.
Ez nagy megtiszteltetés, de egyúttal nagy kötelezettség is az egész
magyar nép számára. Hazáját szerető, a
proletámemzetköziségért
lefkesedő, szorgalmas népünk mél-

megvalósítására

tó lesz erre a naigy megtiszteltetésre és vállalja a soronlévő köte.
lezettséget: mindéin erejét megfeszítve, sikeresein fogja végrehajtani az ötéves terv negyedik évének feladatait, újabb nagy lépéssel fogja előrevinni országunkat a
szocializmus
építésének
útján,
azon nz úton,
amelyen előttünk
példaképünk, a nagy Szovjetunió
halad, azon az úton, amelyen a
magyar népet harcokban
megedzett nagy pártja, a Magyar Dolgozók Pártja és népünk
szeretett
vezére — Sztálin elvtáTS legjobb
magyar tanítvány, — Rákosi Mátyás elvtárs vezeti — fejezte be
beszédét
Olt Károly pénzügyminiszter.

ANTOS ISTVÁN BESZÉDE

,

Olt
Károly
pénzügyminiszter
lelkes tapssal
fogadolt beszéde
után Antos István, a pénzügymániozter első hedyettese
tartotta
meg előadói beszédét.
.„
Tisztelt Országgyűlési
A Magyar Népköztársaság 1953.
évi költségvetése a kiadások kereteit 51.9' milliárd
forintban irányozza elő — kezdte beszédét. A
népgazdaság fejlesztésére, dolgo
zó népünk
anyagi, kulturális és
egészségügyi
viszonyainak
to.
vábbi felemelésére, békés építőmunkánk
védelmére
államunk
1953-bnn 9.3 milliárd forinttal nagyobb összeget fordít, mint a folyó évben.
A költségvetés kiadási kereteinek 21.8
százalékos emelkedése
állami életünk
valamennyi területén jelentős fejlődést
biztosit.
Ahhoz azonban, hogy az Idei év
kedvezőtlen
mezőgazdasági eredménye ellenére
sikerrel valósíthassuk meg ötéves tervünk
negyedik esztendejének alapvető fett
adataif,
eszközeinket fokozott
mértékben kell összpontosítanunk
az 1953. évi népgazdasági terv legfontosabb célkitűzéseire és minden területen a
legkövetkezetesebb takarékosságot kell nregvalósltanunk.

Új ü z e m e k kezdik m e g
működésüket
Pártunk II. kongresszusa határozatainak
megfelelően
biztosítanunk kell az ipar gyorsütemű fejlesztését. Az 1953. évi költségvetés 11.4 milliárd forintot irányoz
•lő nehézipari
minisztériumaink
feladataira.
Ennek az összegnek a döntő
részét a nehézipar beruházásul
igénylik, ötéves tervünk büszkesége. * Sztálin Vasmű egyes
üzemrészei — így nz I. számú
nagyolvasztó, a kokszoló, a Martin, az crilmií — 1953-ban már
megkezdik működésüket.
A népgazdaság összes
beruhá-

zásainak 9.3 százalékát
fordítjuk
a gépgyártás
fejlesztésére. 1953ban olyan nagyjelentőségű üzemek
kezdik még működésüket,
mint a debreceni gőrdülő-csapágygyár ós a
soroksári
vnSöntőde.
Jelentős összegeket fordítunk olyan
nagy vac. és gépipari nagyüzemeink bővítésére és korszerűsítésére,
mint például a
Ganz Vagon- és
gépgyár, a MÁVAG, a Beloiannisz,
gyár, n Gheorghiu Dej hajógyár, a
Győri Vagongyár.
A
nehézipari
minisztériumok
költségvetése 180
millió forintot
irányoz elő tudományos
kutatásokra, 90 millió forintot ipari technikumokra. egyetemekre,
különféle tanfolyamokra.
Erőteljesen gépesítjük mezőgaz.
dóságunkat.
Gépállomásaink
az új gépek
ezreit kapják 1953-ban. Az áilaml
gazdaságok
gépállománya
olyan
mértékben nő, hogy az aratást 95
százalékban, a sorközi
művelést
88 százalékban gépi munkával fogják elvégezni.
A mezőgazdasági szakismeretek
széleskörű terjesztése, a Szovjetunió gazdag tapasztalatainak
átvétele elengedhetetlen abban
a küzdelemben, amely a magas
terméshozamért, a leghaladóbb
agrotechnikai módszerek meghonosításáért. a nagyüzemi me.
zögazdaság megteremtésért fo.
lyik.
Mezőgazdasági oktatásra fordított
kiadásaink a két földművelésügyi
tárcánál megközetttik a 300 millió
forintot. A fejlődés mértékét jellemzi, hogy
a Horthy-rendszeT
1938—39-os költségvetése
mezőgazdasági
szakoktatásra
csupán
2.9 millió pengőt biztosított.
Az lpnrl éa mezőgazdasági termelés jelentős növekedése (okozott feladatokat ró a közlekedésre.
Ezért a
költségvetés az ideihez
képest 60 százalékkal nagyobb Ö6zszeget biztosit a vasút beruházásaira.

DÖGEI IMRE BESZÉDE
Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy
mezőgazdaságunk
fejlesztésének,
szocialista átszervezésének döntő
előfeltétele, mezőgazdaságunk gé
pestiese.
Az idén a gépállómások traktorállománya
már meghalad la a
9450-et és mintegy 180 kombájn.,
1681 kévekötő aratógóp
biztosította a termelőszövetkezetekben az
aratás szem veszteség nélküli végrehajtását.
Az idén már
állami gazdaságainkban az aratás 82 százalékát, a
termelőszövetkezetekben pedig 43
százalékát géppel végezték.
— Az idén közel kétezer tárcsát,
700 előhántos ekét és egyéb kor.
szerű ta'ajműveílő és mezőgazdasági
gépet knptak gépállomásaink.
— Az idén éppen a rendkívüli
kedvezőtlen időjárás következtében
még inkább nyilvánvalóvá vált n
szövetkezeti nagyüzemi gazdálkodás előnye a kisparcella-gazdálkodással szemben.
— Igy pclldául a peresztegi Szabadság.tsz búzából kat. holdanként
13.9 mázsás, a hajdúböszörményi
„II. kongresszus"-tsz kat. holdanként 31 mázsás kukoricatermés!, a
sátorhelyi állami gazdaság kai. holdanként 120 mázsás, a veszprém.
megyei tündérmajori „Megértés"-tsz
pedig 144 mázsás burgonyatermést
ért el ebben nz évben.
— Nem lehet kétséges egyetlen
egy józaneszű dolgozó paraszt előtt
sem, hogy a ki'sparoella földjén a
két tinójával, vagy lovával nem
tudja azt nz eredményt elérni. mint
aki modern géppel felszerelt szövetkezeli nagyüzemi gazdálkodási
folytat.
— Mindezeké' a dolgozó parasztok egyre inkább felismerik és ennek következtében belépnél? a termelőszövetkezetekbe.
Termelőszövetkezeteink egész,
séges fejlődését mutatja az a
tény, hogy az év eleje óta a
középparasztok belépése mintegy 62 százalékos fejlődést mutat.
Jelenleg a termelőszövetkezeti
községek és városok száma 665 és
ezen belül van 15 termolöszöveikezeli városunk és négy termelőszövetkezeti járásunk.
Pártunk és kormányunk 1953-ban
még tovább kívánja fejleszteni a
mezőgazdaságot.
Állattenyésztésünk
fejlesztésére
60 százalékkal nagyobb összeget ruházunk be a jövő évben, mini ez
évben.
Az ország fásítására, a mezővédő
erdősávok létesítésére 1953-ban 81
szármákkal nagyobb összeget ruházunk be, mint ez cvben.
A termelőszövetkezetek növekedése egyre több szakképzett agronónrust és állattenyésztőt Igényel. Ennek megfelelően a szakoktatás területén 1953-ban 100 százalékkal
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D E C E M B E R 21-RE TELJESÍTSÜK
M I N D E N RÉSZLETÉBEN
A B E G Y Ű J T É S I TERVET
Népgazdaságunk ötéves tervében
az állami begyűjtés előirányzata
alapozza meg hazánk minden dolgozójának zavartalan élelmiszerellátágát, könnyűiparunk zökkenőmén es
működését és a szükséges tartalékol? biztosítását. Dolgozó parasztsá.
gunk nagy többsége lelkesen harcol
azért, hogy Sztálin elvlárs születés,
napi évfordulójára, december 21-re
minden részletében teljesítse a begyűjtési tervet. A kevésbbé öntudatos kis- és közíppara-ztok n;m
egyszer beleesnek a mindjobban támadó osztályellenség, n kulákok
uszályába és nem minden esetben
értik meg, hogy csak akkor emelkedhet tartósan az életszínvonalak,
ha a nép állama iránt minél gyorsabban teljesítik állampolgári l.ö e.
lezettségüket. Sokan még ma is a
fagy- és aszálykárra hivatkoznak,
arra, hogy „kevés termeti" s ezért
nem tudják beadni, amit még a tavasz folyamán sajátmaguk írattak
be beadási könyvecskéjükbe. Gerő
elvtárs azonban a Központi Vezetőség november 29-i ülésén rámu'a.
tott. hogy mezőgazdaságunk lemaradásánaic a 6úlyos aszálykár melleit elsősorban az az oka, hogy különösen az egyénileg dolgozó parasztok, de sokesetben a termetőszö.
vetkezetek sem alkalmazták megfelelően az élenjáró szovjet agrotechnikát; nem kapálták meg négyszer
a kulcoricát, elmulasztották a pótbeporzást, rosszul trágyáztak, sekélyen szántottak és így tovább.

madik, a döntő tervév vége felé
járunk és az előttünk éi.ó huialma feladatoknak a niegvatósítása "em csak az ipari munkások
részérő!
követe! komoly erőfeszítést, hAnem
a mezőgazdaság dolgozóitól ls. A
begyűjtésben különösen az egyvu
jobban fejlődő
termelőszövetkezeteinknek, az állami gazdaságoknak
kell példát mutalniok.
Világosa"
kell látnunk, hogy azért, mert üzleteink, áruházaink a gyenge termés ellenére is tömve vannak áruval, ez egyáltalán
nem ok arra,
hogy ö'betegyllk n kezünket és lemondjunk a begyűjtési terv mára •
déklulan teljesítéséről. Gerő elvtárs
erre is különösen felhívta a figyelmet, amikor hangsúlyozta: „... hiba
volna azt gondolni, hogy a kedvezőtlen időjárás, ennek következtében je'entkezö
terméshozam-csökkenés egyáltalán nem befolyásolja
fejlődésünket. Ezt azért ke!) kifő
jezetten aláhúzni, mert úgy látszik,
pártfunkcionáriusaink nem k s része, kii'önösen a városi pártiunk •
cionáriiisok közül sokan — de ez
a vidékiek között sem k'jvétel —
még mindig nem adnak maguknak
számot nrról nz igen komotv kárról, amelyet az idei rendkívül keri vezőtten időjárás népgazdaságunk
nnk okozott''.

A begyűjtés maradéktalan végrehajtása érdekében szét kell oszlat,
nunlc minden téves felfogást, szét
kell zúznunk az ellenséges uszításokat.
Az állami begyűjtés tervszerű
irányzatát azonban a begyűjtő szer.
vek egyedül képtelenek teljesíteni,
A begyűjtés teljesítése minden területen csak úgy lehetséges, ha a
népnevelök és tanácstagok állandó
széleskörű politikai
felvilágosító
munkát fejtenek ki 03 munkájuk
közben mindig a dolgozó parasztok
széles tömegeire támaszkodnak.
Nagyon fontos elősegítője a begyűjtés részleteiben való teljesítésének, hogy az egyénileg dolgozó parasztok, termelőcsoportok és közsó.
gek között széleskörű párosversenymozgalom fejlődjék ki. Ahol jól
szervezték már € ddig is ezt a nemes
párosverseny-mozgalmat, ahol a begyűjtési állandó bizottság tagjai fáradtságot nem ismerve serkentik a
falu dolgozóit az állami fegyelem
betartására, ott az eredmény nem is
maradt el. Nincs vita afölött, hogy
például Bokson, ahol a dolgozó pa.
rasztok már a jövő esztendőre adják be a tojást és baromfit, nem
csak a saját községüknek és járásuknak. nemcsak a megyének a tervteljesítését lendítik e'.őre, hanem
hozzájárulnak az országos begyűjtési terv teljesítéséhez is, Taná.
csaink ezért fordítsanak meg fokozottabb gondot a beadási versenymozgalom alapog megszervezésére;
érjék el, hogy a legtávolabbi tanyákon lakó dolgozó parasztok is békevédelmi begyűjtési
szerződéseket
kössenek egymással és vállalt kötelezettségeiknek betart ásával, teljesítésével ünnepeljék Sztálin elvtárs
73. születésnapi évfordulóját.
Ebben az évben is rendszeresen
értékelte a begyűjtési minisztérium
a be-gyűjtési verseny állását, amelyről állandóan tájékoztatót adott kiAz őszi begyűjtési versenyszakasz
legutóbbi értékelése november 30.án
lörtént és a begyűjtési versenyben
legjobb eredményt elérő Győr-Sopron megye dolgozó parasztsága elnyerte a minisztertanács begyűjtési
vándorzászlaját. Ezenkívül több me.
gye, járás, város, község, termelő,
csoport, begyűjtő vállalat, földművesszövetkezet részesült jutalmazásban jó munkájáért. A beadásukat
példásan túlteljesítő dolgozó parasztok elismerő oklevelet kaplak. Ezek
a kitüntetések kell hogy serkentsék
megyénk dolgozó parasztságát arra,
hogy beadási tervét december 21-re
teljesítse, sőt a lehetőségekhez ké.
pest túlteljesítse.
ötéves tervünk hatalmas célkitűzései hazánkban a szocializmus
építését jelentik. Jelenleg a har-

Teljes erővel kell tehát harcoV
nunk továbbra is mindennemű sp<kuláció. kupeckodás és árurejtegrtés ellen és kíméletlenül le
kell
leplezni azokat, akik ahelyett, hogy
beadnák az
államnak a kötelező
terménymennyiséget, eldugdossák. A
kutákokat minden eszközzel rá keli
szorítani a törvényben előírt termények beadására, mert csak Ifrt'
követelhetjük meg minden termelőtől, hogy te'jes egészében betartsák,
az állami fegyelmet, Rákosi elvtári
azt mondotta az országgyűlés december 15-i ülésén: ,,... a tanácsok
munkájában még mindig sok r>
megalkuvás. Előfordul, hogv amit
a kulák nem ad he, azt a kötelezettségüket már teljesített dolgozó
paraszokra utólag kivetik. Az ilyen
eljárás sérti a munkás-paraszt szövetséget, törvénytelen is s ezért fel
kell ellene lépni."
Megyénk mezőgazdasági dolgozói
ebben az évben még nem teljesítették maradéktalanul az ötéves
tervben e'őfrt feladatokat. A lemaradt községekben elsősorban a
pártszervezet és a tanács kövessen
eJ mindent annak érdekében, hogy
az egyéni dolgozó parasztok és termelőszövetkezetek
legelső kötelességüknek tartsák minél hamarabb
leróni adósságukat a nép állama
iránt. Amikor a begyűjtés részleteiben való teljesítésére mozgósítanak, egyúttal
mutassanak riw
hogy mekkora kára származott úgv
a termelőszövetkezetnek, mint az
államnak abból, hogy elhanyagolták a fejlett ngrotecnika alkalmazását. Vonják lo a tanulságot minebből és kövessenek el mindent,
hogy a jövő gazdasági évben már
ne forduljanak elő hasonló mulasztások.
December 21, Sztálin elvtár s születésnapja nemcsak a Szovjetunió
népeinek, hanem hazánk
dolgozó
népének ís ünnepe, mert felszabadulásunkat, rohamosan
emelkedő
életszínvonalunkat elsősorban Sztálin elvtársnak köszönhetjük. Do'gozó népünk s benne dolgozó parasztságunk akkor ünnepli méltóképpen
december ?l-ét. ha ötéves tervünk
harmadik, döntő évének győzelme
hez a begyűjtés pontos teljesítésével hozzájárul. Minden tanácsnak
legfontosabb feladata kell legyen,
hegy december 21-ig
ne legyen
olyan kis. és középparaszt a faluban, aki tartozik annak az á'laiiy
nak, amely kiemelte a nyomorból
s megnyitotta előtte a biztos felemelkedés útját. Azzal n biztos tudattal harcoljunk a begyűjtés megtisztelő feladatának
végrehajtásáért, hogy ezzel sikeresen zárjuk öléves tervünk döntő esztendejét és
újabb lendülettel foghatunk hozzá
a következő év faladatainak megoldásához.
Csata Ferenc
M. T. begyűjtési osztalvvczotőhclyelfes

nagyobb összeget ruházunk be, mint
ez évben.
Dögei Imre a továbbiakban a
minisztertanács raegnövekede'.t fett
adataira mutatott rá, majd az Országos Munkabér Bizottság titkársága és az Országos Létszám Bizottság munkájával foglalkozott.
Befejezésül kijelentette, hogy a
költségvetési elfogadja.
A következő felszólaló Mihályfi
Ernő népművelési miniszterhelyettes
volt.
«

Nincs olyan tétele ennek a költségvetésnek — mondotta —, amely
ne azt bizonyítaná, hogy a m gyár
nőp a békére készül, a békét tervezi, a békének épít, az egész nép
boldogabb, jobb jövendő életéért
dolgozik és hogy ezt a békét min.
den erejével meg ig akarja védeni.
A továbbiakban az Egyesült Államok költségvetéséről beszélt.
A mi költségvetésünk azon alapul
— folytatta —, hogy nálunk
legfőbb érték az ember és a legdrágább kincs a gyermek
Végül a költségvetést örömmel el.
fogadta.

SZERDA,
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Folytatja tanácskozásait a népek békekongresszusa
Yves Farge beszéde a népek békekongresszusán fc S Z * ^ .
Yves Farge beszéde elején rámutatott arra, hogy a világ nélkülözi a biztonságot. Ez a tény valamennyi népre veszedelmes. A ko.
reai, a vietnámi és a malájtöldi háborúk azzal fenyegetnek, hogy a
háború általánossá válik, vagy kiterjed.
Hogyan lehetünk
úrrá ezen a
rendkívüli veszélyes helyzeten?
Ha saját hazám példáját veszem,
meg kell állapítanom, hogy az atlanti szerződést, mint a
védelem
eszközét emlegetik, amely
mint
állítják — biztosítja
elhatározási
jogunkat.
A szerződés
aláírása
után külföldi támaszpontokat
létesítettek
országunk
területén,
nemzetgyűlésünk véleményét nem
kérték ki, sőt még csak nem Í6
értesítették e nemzeti
szuveTénitásunk elleni támadásokról: a támaszpontok
hálózatát
kiterjesztették a
tengerentúli területekre
is, ahol az uralkodót — például a
marokkói szultánt
e határozatról még csak nem is értesítették.
Szuverénitásumk
eszközeit
támadják,
intézményeinket
pedig
megfosztják elhatározási joguktól,
hangsúlyozta Yve s Farge.
A nemzeti
függetlenséget meg
kell védeni minden fenyegetéssel
Szemben és valahányszor fenyegetik, meg is védjük bárkivel szemben.
Yves Farge
ezután az
ENSZ
helyzetét vizsgálta.
Az Egyesült
Államok zászlaja
alatt folytatják harmincadik
hónapja a koreai háborút, e szép és

bátor ország területén
próbálják
ki a nemzetközi
megállapodások
értelmében eltiltott új tömegpusztító fegyvereket. Az a csalárd biz.
tonsági indítvány, amelyet már lelepleztek,
odavezetett, hogy u z
ENSZ a „béke" jelszavával támogatja es fedezi
a legszörnyűbb
háborút, amelyet a világ
valaha
is ismert.
Csak a vietnámi nép és nemzet
jogos érdekeinek lojális elismerése
lehet a fegyverszünetet követő tárgyalás alapja — és mi a fegyverszünet azonnali megkötését követeljük.
Meg kell itt mondanom:
szenvedünk a vietnámi háborútól, kegyetlenül megérezzük e testvérháború terheit.
Bár Franciaországot megcsalják,
Franciaországot félrevezetik; viet.
nami barátaink, bízzatok a francia népben, a francia nép
méltó
alkar maradni és méltó is
marad
nagy hagyományaihoz.
Az atlanti rendszer
Európában
a biztonság teljes hiányát
hozta
magával. Ez a meghatározás
érvényes mindazokra a kontinensekre, ahol hasonló rendszer
létezik. Minden ország biztonsága
a
függetlenség elnyerésére
irányuló
akaratától függ és e
biztonság
alapelemei: a folyamatban
lévő
háborúk megszűntetése,
lemondás
Nyugat-Németország és Japán felfegyverzéséről és az öt nagyhatalom közötti tárgyalás — fejezte be
beszédét Yves Farge.

szüntessék meg a most is folyó há
borúkat, elsősorban a koreai vérengzéseket és azután kezdjenek a
világ hatálmai minden nép békéjét
biztosító
tárgyalásokéit.
Tudjuk,
hogy megáldja Isten nz igét, airaaly
kimondja
és megáldja a kezet,
amely ezt a z óhajt aláírásával erősíti".
Ezt az aláírásgyüjteményt azzal
a szándékkai adjuk át a Béke Világtanácsaa-k, hogy ezzel is elősegítsük a békekongresszus
minél
eredményesebb működését. Isten áldását kérjük a népek béketörekvésére, hogy az mielőbb diadalmaskodjék a gonoszság, a háború felett.
Máté János beszédét hatalmas
lelkesedéssel fogadták a résztvevők.
A népek békekongresszusa kedden délelőtt folytatta tanácskozásait
ás megkezdte a második napirendi
pont vitáját. Az első hozzászóló
Giusoppe Casadéi olasz szenátor
hangsúlyozta, hogy az olasz nép a
folyamatban lévő háborúk, a Koreában, Indokínában és Malájföldön
folyó vérontás azonnali beszüntetését követeli.

Ezután Kuo Mo-Zso. a Kínai Tu_
dományos Akadémia elnöke emelkedett szólásra és hosszabb beszédben
részletesen elemezte a Távol-Keleten folyamatban lévő háborúk indító
okait, majd rámutatott arra, hogy
az amerikai imperialisták azért, nem
akarják lehetővé tenni a háborúk
mielőbbi befejezését, mert profitjaik további növekedését remélik
azok folytatásától. A világ közvéleményének azonban, amely másfél
ezelőtt az amerikai imperialisA népek békekongresszusának hétfő délutáni ülése évvel
tákat kényszerítette a koreai fegyverszüneti tárgyalások
megkezdéA népek
békekongresszusának get, aimikor az ő aláírásukkal ezt sére, most is döntő erővel kell felhétfő délutáni üilésén
Alekszandr a könyvet átadom. Ebben püspökök, lépnie s a kongresszus feladata,
Kornyejcsuk
szovjet küldött elnö- kanonokok, teológiai tanárok, plé- hogy mozgósítsa a világ közvélekölt.
bánosok, hitoktatók és káplánok ményét: még nagyobb erővel köveTöbb hozzászólás után Máté J á - határozottan állást foglalnak a béke telje a háborúk azonnali beszüntenos magyar küldött szólt a kon- ügye mellett. Mi, magyarországi téséi. Koreáiban, Vietnámban és Makatolikus papolt a mindennapi is- lájföldön — mondotta végül — az
gresszus résztvevőihez.
Máté János gyönyörű
kötésű tentiszteleten mondott imáink mel- emberek tíz 'és tízezrei fordítják
könyvet nyújtott át a népek béke- lett állandóan tevékenykedünk a most felénk tekintetüket. Anyák
milliói várják, hogy segítsük visz.
kongresszusa elnökségének és a kö- béke ügyéért.
„Mi, magyar katolikus papok sze- szaadni nekik otthonaik boldogsávetkezőket mondotta:
— Mélyen Tisztelt
Elnökség, mélyes állásfoglalásunkkal határo- gát. Az a feladat vár ránk, hogy
zottan az egy és oszthatatlan világ- beváltsuk az emberiség óriási többKedves Barátaim!
Mint a magyarországi delegáció béke szent ügye mellé állunk. Ezt ségének közös reménységét, s elősegítsük a jelenleg folyamatban lévő
egyik tagja és a veszprémi egyház- aláírásunkkal is bizonyítjuk.
Ugyanakkor leszögezzük, hogy a háborúk mielőbbi befejezését s
megye római
katolikus püspöki
helynöke, 3340 római katolikus baktériumfegyver és az atomerő még nagyobb háborúk kirobbantásápaptestvérem kérésének teszek ele- pusztító háborús alkalmazását sú-lnak megakadályőzását.

Működik a kulák, pap és jobboldali szociáldemokrata
szövetség
DR. V I T É Z B Á N Á T I T I S Z T E L E T E S Ú R É S B A R Á T A I . . 1
\l"akőn a
református templom
szószékére minden nap ájtatos képpel lépeget fel dr. vitéz Bánáti Péter tiszteletes úr. Leereszkedő nyájassággal tekint le a hívekre, akiknek lelke az ő makulátlan egyéniségére van bízva. Peregnek szájából a szavak: szeretetről,
a házasélet tisztaságáról, családi
békéről, erényről. S h,a az utolsó
zsoltár is végigzengett már a templom kupolás termében, fekete palástja méltósággál suhog ki a hívek
között.
Aki nem ismeri Bánáti Péter viselt dolgait, az a külsejéről nehezen
tudjia elképzelni, hogy ez a báránybőrbe (mondhatnánk úgy is: papi
palástba) bújt farkas milyen eszeveszett ellensége a népnek. Életpályáját n jezsuita rendben kezdte és
már akkor i's kitűnt ncpellcnes magatartásával. Mint a Horthy-rendszer egyik
legmegbízhatóbb ügynöke, a Héjjas és Prónai különítménnyel résztvett a siófoki és orgoványi vérengzésekben. Sok munkás
és para+zt vére száradt már a kezén, amikor megkapta a vitézi címet. Vitézzé avatásán ott voltak a
Horlihy-fasizmus leghirhedtebb munkásnyúzói. A fehér terror dühöngött,
a dolgozókat tömegével
gyilkolták
és vetették börtönbe — és Bánáti, a
földbirtokosokkal, hasonszőrű paptársaiva'l és úri tisztekkel éjtszakákon át mulatott.
Nappal vi'szont
rendületlenül hirdette a kommunizmus elleni harcot.
Bánáti, hogy vitézi tetteit szaporítsa, gondolt egyet és kiugrott a
jezsuita csuhából. Előbb azonban
elcsábította a fehérruhás „Szallézi
rend" egyik ájtatos tagját. — majd
feleségű] vette. Hátatfordítva a katolikus egyháznak, az általuk eretnekeknek nevezett református egyházba lépett át.
Az Orgoványon
használt böllérbicska. sem maradhatott azonban gazdátlan. Éppsn ezért
a vitézi címre várományos fiát beadta a Ludovtkára. <3 viszont, évek
multával iaz úristen és a kilencedik
parancsólat legnagyobb dicsőségére,
miután első, majd második feleségét is otthagyta, elcsábította Nyu-

gatra szököftt fiámaik feleségét és
nőül vette, saját unokáját pedig
adoptálta.
Barátja, Szirmai kupec-kultlk leikész sem viselkedett erkölcsösebben.
Az meg édes testvérének a feleségét
csábította el. Ilyen magia.tartás után
a makói i f j ú párok gondolkozhatnak azon, hogy ezeknek a papoknak
vain-e ahhoz joguk, hogy a templomban az esketésnél örök hűségről
beszéljenek.
1? ánáti, a „vitéz" tiszteletes rövidesen megtalálta a barátait
is a s ú j környezetben. Itt i's tág ter e
nyílt népellenes tevékenysége kitér,
jiwzlésénelc. Felszabadulásunk első
pillanatától
megkezdte a romboló
munkát. Benső barátságba
került
Szirbik Sándor 200 holdas református pappal és a 260 holdas Szirmai
kulák-ügyvéddel. Amint sor került
a földreformra, azonnal ellenagilációba kezdtek és szószéken, gyűléseken, csoportosulásokon izgattak a
földreform él len és igyekeztek kompromittálni a földosztó bizottságokat. Szirmai kulák-ügyvéd és Bánáti minden tudását kifejtette, hogy
a kiosztott földet ne a dolgozó parasztok, hanem a nép ellenségei és
azok befolyása
alatt álló elemek
kapják. Emiatt azután sok kisparaszt fcJldiKlkül maradt Makón.
A vezetőszerepet ekkor is dr. vitéz Bánáti Péter református pap
játszotta. Megkönnyítette ellenséges
magatartását az, hogy belépett a
Szociáldemokrata Pártba, mivel zavartalan ellenséges tevékenysége kifejtéséhez ezt a pártot találta legalkalmasabbnak. Segítette őt népellenes tevékenységében a besúgó Kolonnán Antal és legjobb kebelbarátja, a hírhedt nyugatbarát Kiss
Ernő, aki a Szociáldemokrata Párt
csongrádmegyei titkára volt. Segítségévei Bánáti haurjarosan a joboldali szocdemek legvéresebb szájú
vezérszónoka lett.
\
kullákokkal és jobboldali szociálldomok ratákkal való szövetsége mellett más téren is dolgozott a böílérbicskás pap. Az egyházi
reakció részére ő nevelte a laikus
papokat, akiket bentlakásos két-há-

romhónapos iskolán tanított én küldött szét üzemekbe, mezőgazdasági
szocialista szektorokba és egyéb területre, hogy végezzék népellenes
aigitációjukat. Ugyanakkor még a
reai napig i's szervezi ez a aötét jezsuita és orgoványi gyilkos a már
régebben
betiltott betánia-mozgalmat, amely
azt a célt szolgálja,
hogy titkos bibliaórákon uszítsanak
a népi demokrácia ellen. A makói
utcákban a félrevezetett makói emberek házában, vagy a legvadabb
kulákoknál egyaránt ^szervezik ezeket a titkos bibliaórákat, ahol énekórák ürügye alatt fanatikus gyűlölettel bujtogat Szirbik ku'lák-lelkész
barátjával együtt a népi dámok rá cia ellen.
íme, így festenek az istsn jámbor szolgái, akik népi demokratikus
fejlődésünk rovására hajlandók még
az ördöggel is cimborálni.
Most,
hogy népi demokráciánk megerősödött;
pártunk ébersége leleplezte
az összeesküvőket, a Mindszenti és
Grősz-banda gyalázató* ármánykodásait és cselszövését, mind szűkebbre szorult Bánátiék
működé-ének
területe. Ezért választotta Bánáti
és kulák paptársa aiz államellenes
betánia-mozgalmat. Békességről beszélnek, ugyanakkor a titkos bibliaórákon, de még a szószéken is, ravaszul megfogalmazott
beszédeibe
beleszövik a munka verseny, a terv.
teljesítés elleni agitáeiót.
Cok'szor meggyőződtünk már ar^ ról, hogy a népi demokrácia
igen türelmes a dolgozó nép ezen
eszeveszett ellenségeivel szemben.
Mi azonban tudjuk, hogy a türelemnek is van hintára és az illetékesek
felfigyelnek a jobboldali s z ociáldemokratizmussal
szövetségre
lépő
Bánátiak és Sz : rbikek lélskmérgező
munkájára és elveszik a kedvüket a
romboló munkától.
Hisszük, hogy
vitéz Bánáti és társai magatartását
nem tűrik sokáig a makói dolgozók
Sem s a vallásos érzelmű hívek is
undorral fordulnak el az orgoványi
gyilkostól, a földrabló kulák-paptól,
h,a az a szószéken még ezekután is
békéről, szeretetről és erényről mer
prédikálni.
— ács —,

Az MSZT vezetőségválasztó taggyűlések
eddigi tapasztalatai a szegedi járásban
| Ar. SSSZT s z e r v e z e t e i n k

veze- választó

tőségét és aktíváit komoly felada.
tok elé állítja a most folyó vezetőségiválasztó taggyűlések
előkészítőse, szervezése és
levezetése.
A vezetőségválasztó
taggyűlések
célja, hogy
a demokratikus elv
szerint válasszák meg MSZT tagságunk új vezetőségét.

Feladatunk,
hogy
az
SZKP
XIX. kongresszusa
határozatainak
tükrében ismertessük meg
dolgozóinkat a kommunizmus
építkezésével és ezen keresztül a Szovjetuniót, mint a népek közötti barátság legfőbb támaszát szerettessük
meg dolgozóinkkal és mélyítsük el
a barátságot.
Az eddig megtartott vezetőségválasztó taggyűlések
tapasztalatai
azt bizonyítják,
hogy nemcsak
MSZT tagságunk,
hanem
falusi
dolgozóink többsége politikai jelentőségét is mérlegelve
készült
a vezetőségválasztás napjára. Például Sándorfalván Szinok
elvtárs
megbírálta a régi vezetőség munkáját és javasolta, hogy az MSZT
kultúrrendezvények a jövőben sokkal jobban ismertessék a szovjet
kolhozparasztság
boldog
életét,
hogy ezen keresztül dolgozó
parasztjainkat
mozgósítsuk a
szövetkezés útjára. A pusztamérges!
mintavezetőségválasztó
taggyűlés
azt b'zonyítja, hogy az MSZT-titkár a párt segítségét és iránymutatását felhasználta az
előkészítő
munkákban.
A tömegszervezetek
képviselői
mindannyian
résztvettek a
taggyűlésen és javaslataikkal támogatták az MSZT mun«
káját. Rácz Feiencné MNDSZ vezetőségi tag felszólalásában elmondotta, hogy az
MNDSZ nem választható el egyik
tömegszervezettöl sem, a Magyar-Szovjet Barátság kérdése pedig minden
tömegszervezetnek
feladata.
Rácz
elvtársnő végül vállalást tett, hogy
december 21-re tíz
MSZT tagot
szervez.
Pusztamérgesen azonban
nemcsak a párt- és tömegszervezetek
segítsége tükröződött a vezetőségválasztó taggyűlésen, hanem a becsületes dolgozóké is. Zádor István a Rákóczi-tsz tagja fogadalmat tett, hogy még ebben az évben megalakítják
termelőszövetkezetükben az MSZT-szervezetet és
elmondotta, hogy elsősorban nekik
kell példát mutatni, hiszen a termelőszövetkezetek kaptak igen sok
segítséget a Szovjetuniótól és ezért
hálájukat ezzel fejezik ki.
A lelkes, meggyőző munka mutatkozott meg az üllésl vezetőség-

taggyűlésen. A pártszervezet nagyban elősegítette,
hogy
az MSZT vezetőségválasztás
jó
legyen.
Pintér István
párttitkár*
elvtárs a
taggyűlésen a következőket mondotta:
— Ha a vezetőségválasztáson keresztül az MSZT-szervezet
megerősödik,
akkor be tudja tölteni
hivatását és ezáltal a pártmunkában ós kormányhatározatok
végrehajtásában könnyebbé teszi a
pártszervezet
munkáját is. Igen
szép eredményt értek el az előkészítés
időszakában a
tagszervezésnél! mert a vezetőségválasztás napjáig 30 új taggal gyarapodott MSZT szervezetük.
| Á l t a l á b a n Jól kü-zitlh elő
a választásokat MSZT szervezeteink
mégis előfordul egyes
községekben, mint például Deszken is, tiogy
nem elég széles körben tudatosítják a taggyűlés jelentőségét. Deszken megtörtént az, hogy
Halmos
elvtárs, MSZT titkár sem
fordított kellő gondot a
vezetőségválasztó taggyűlésre és így a község dolgozói közül alig veitek ezen
részt, de mondhatnánk ezt a tő*
megsziervezltekre és a pártszervezetre is
egyaránt- Pósa Lá6»ló
községi párttitkár elvtárs
például
elment vadászni, minthogy
résztvett
volna a
vezetőségválasztó
taggyűlésen.
A község dolgozót
pedig elvárnák, hogy a
vezeték
legalább résztvegyenek az
ilyen
ünnepi összejövetelen.
Az MSZT vezetőségi tagok
a
vezetőségválasztás
sikere érdekében ezután is gondosan
készítsék
elő a taggyűléseket, hogy jöjjenek
el a taggyűléseinkre azok a
dol.
gozók is, akik még nem tagjai
az MSZT-nek. Érdeklödnek a dolgozók a Szovjetunió iránt, 6zere«
tik a szovjet embereket és ezek
a dolgozók a taggyűlésen
mondják el javaslataikat, véleményükpr
az MSZT-rőL
[ Felndala tagságiinknak
hogy a most folyó válaszfás
rán olyan vezetőséget
válasszon
a szervezet
élére, akik szeretik
a Szovjetuniót, a munkában
kitűntek, példamutató, fegyelmezett,
tisztamultú
dolgozók.
Hazafias*
ságra, áldozatkészségre, az ellenség elleni gyűlöletre tudnak
ne*
vélni és segítséget tudnak nyújtani
a párt é6 az állam előtt álló feladatok végrehajtásához, a békéért
folyó harc megszilárdításához.
>
Bodó István
JáTást MSZT-tttkát

Michail Karin szlovák z o n g o r a m ű v é s z
szegedi vendégszereplése
A szegedi F'lharmónlkus
Zenekar
vasárnapi
hangversenyén
Michal Karip szlovák
zongoraművész
vendégszereplését nagy
érdeklődés előzte meg. A hazánkban
nagy sikerrel
szereplő
művész
Csajkovszkij b-moll
zongoraversenyének előadásával komoly
művészi élménnyel ajándékozta
meg
Szeged
dolgozóit.
Csajkovszkij
muzsikájának
meleg
líraiságát,
szenvedélyességét
egyaránt
gazdag mondanivalóval
tolmácsolta.
A közönség
a vendég
művészt
lelkesen ünnepelte. aki ráadásként
egy szlovák
népdalra irt
variációkat adetf elő. A zenekar
Fejér György
biztoskezö
irányításával. stílusosan
és
mértéktartóan, művészi igénnyel lálta cl feladatát.
A Fiíha-rmónikus Zenekar
számai mind azt mutatják, hogy
a

rtenektor Fejér GyöSgy
munkáin
nyomán
hangversenyről
hangversenyre
komoly
fejlődést ér el.
Műsorukban
szerepeli
Glinsa:
Rusfilán és Ludmilla
operájának
nyitánya,
Musszorgszkij: Fgy cj
a kapár hegyen c. műve és Liszt.Tasso c. szimiónlkus
költeménye.
A zenekar
hangzásbeli
leíie'ő*'gei és színbeli
gazdagságai a jól
összeállított műsorban teljes mértékben érvényre
jutatlak.
Fe/ér
György művészi
elgondolású vezénylése
felszínre hozta a mér ek
eszmei és érzelmi
mondanivalóját.
A műsor színvonalas latlalmi ismertetése
nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a
hangverseny
közönsége elmélyü'tebb
kapcsolatba kerüljön az előadott
művekkel,
a szerzők
élményeivel
r«
mondanivalóival.
(erdöM

Az e g y é v e s Deák-mozgalom
megszilárdifolia a munkafegyelmet
az Üjszegedi Kenderszövőgyárban
Egy évvel ezelőtt az Újszécedi
Kenderszövőgyár valamennyi művezetője bekapcsolódott a Deák-mozgalomba. Rendszeresen tartott műszaki értekezleteken beszélték m"g
a munkafegyelem megszilárdításával kapcsolatos feladatokat. Hogy a
Deák.mozgalom valóban eredményes
legyen, maguk a művezetők mulatnak példát a dolgozóknak. Munkaidő
megkezdése előtt fél órával bemen,
nek az üzembe és a műszak megkezdésg előtj átvizsgálják a gépe.
kat.
A művezetőik példamutatása nyomán a dolgozók nagyrésze csatlakozott a tízperces mozgalomhoz A
munkafegyelem megszilárdításának
eredménye megmutatkozik a terme,
lékenység emelkedésében is. Amíg
az üzem második negyedévi készárutermelési tervét 100.4 százalékra
teljesítette, a harmadik negyedév,
ben 102,9. októberben és november-

ben pedig 104.5 százalékos tervttU
jesítést értek el. E mellett a negyedik negyedévben több mint félmillió
forint értékű szövetet gyártottak
terven felül.
A Deák-mozgalom nagyban elősegítette a norma alatt teljesilök
számának csökkenését is. Amíg
1952 első negyedévében 31 százalék
felett volt azoknak a dobozoknak
a száma, akik nem érték el a 100
százalékos teljesítést, a második es
harmadik negyedévben már csáb 26
és a negyedik negyedév eddigi folyamán még a 19 százalékot sem
•érte el a norma alatt teljesítők
számaA szövőszékeik bruttó géphalásfoka is jelentősen emelkedett az évfolyamán. A negyedik negyedévben
októberben 60.5, novemberben p' dig
64.3 százaiéikos bruttó géphatásfokot értek el az 57 százalékos terv.
vei szemben.
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A vizsgák jó előkészítésével készülnek a jogi kar dolgozói
Sztálin elvtárs 73. születésnapjára
Gyáraink, üzemeink, termelőszövetkezeteink országszerte munkafelajánlásokkal készülnek a magyar
nép nagy barátja, Sztálin elvtárs
73. születésnapja
megünneplésére.
Az élenjáró szegedi üzemek dolgozói tervük túlteljesítésével ünnepelnek. Az Állam- és Jogtudomány!
Kar dolgozói: professzorok, tansagédszemélyzet, adminisztratív és fizikai dolgozók
a félévi vizsgák jobb eredményének biztosítására. a
XIX,
pártkongresszus
tanításainak
népszerűsítésére telték meg felajánlásaikat.
A tanulmányt színvonal emelésével
akarjuk megmutatni ml, jogi kari
dolgozók Sztálin elvtárs iránti szeretetünket, elszántságunkat a béke
megvédésére,
A jogi kari oktatószemélyzet december 21-i felajánlásaiból kitűnik,
hogy oktatószemélyzetünk a már
eddig ismert oktatási módszereken
kívül
új oktatási formákat étatbeléptetve, készíti fel munkás, paraszt és szakérettségis hallgatóinkat jobb vizsgaeredmények
elérésére
Munkásszármazású hallgatóink
tanúbizonyságot tehetnek arról, hogy
n munkásifjak nemcsak a termelés
területén, hanem a tanulásban
is
példamutntóak. Professzoraink december 21-i felajánlásaiban m u n .
hús-paraszt származású és a szakérettségis hallgatókkal való egyéni
foglalkozás foglalja el az eisni helyet, Martonyi János egyetemi tanár, a jogi tudományok kandidátusa például azt ajánlotta faj. hogy a
szakérettségis hallgatókkal a, félévi beszámolók előtt professzori
konzultációk keretében foglalkozik.
Ugyancsak
egyénileg foglalkozik
Schiielíer Károly egyetemi
tanár
is a szakérettségis hallgatókkal A
tudományos segédszemélyzet tagjai
közül Koy Tibor és Tokaji Géza tneársegédok azt ajánlották fel, hogy
a hallgatókat lakásukon felkeresik
környezet tanulmányozást
végeznek a fe'meríiló nehézségek esetén segítenek r'liárituni
a tanulást
gátló akadályokat.
Űj módszert vezetett be a polgári
jogi tanszék aibból a célból, hogy a
hallgatókat a gyakorlati jogászi
munkához közelebb vigye:

ezek a csoportok a számukra kiadott jogesetet maguk között megvitatják s a megoldást n gyakorlati
órák végén közlik. Az így alakított
tanácsok versenyben állnak egymással. Ez az ú j módszer fokozza
a hallgatók versenyszellemét is. A
polgári jogi tanszék- már átadja
módszerét a büntetőjogi
tanszéknek, sőt a pécsi és budapesti jogi
karokat is tájékoztatja majd a módszerről.
Az adminisztratív dolgozik közül
kitűnt felajánlásával Garai Sán.
dorné, aki nz eddig csak kézirat!
példányban meglévő „A szovjet
büntető eljárás" című tankönyvet
gépeli le Szí áh n elvtárs születésnapjának tiszteletére.
Sztálin elvtárs újabb zseniális
munkájának és a XIX. Pártkongresszus iránymutatásainak a szocialista káderképzés területén való
gyümölcsöztctését szolgálja a ka/rí
oktatószemélyzetnek az a felajánlása, hogy — miként a többi karok
dolgozói is — maximális segítséget
nyújt a marxizmus-leninizmus tan"
széknek a kongresszusi anyag tudatosításában. Ezért professzoraink
és az oktatószemélyzet többi tagjai
a marxizmus órákon vwló megjelenésükkel, a szemináriumi foglalkozásokba való bekapcsolódással húzzák alá a hallgatóság elölt n kongresszusi anyag elsajátításának jelentőségét.
A XIX. pártkongresszus tanításait professzoraink szakterületükön is hasznosítják.
Előadásaik keretében
rámutatnak
arra, hogy a XIX. pártkongresszus de mindenekelőtt Sztá.
lin elvtárs műve milyen nagyjelentőségű
új
tüélvmányoa
szempontokat adott.
A jogi kart dolgozók munkájuk
minőségi megjavításával, a vizsgák
jó előkészítésével akarják meghálálni pártunknak azt a® újabb gondoskodást, melyet az egyetemi oktatószemélyzet
fizetéseméi ésénak
formájúban legutóbb is tanúsított
irántunk.
Szegvári
Kuta'in
egye te.ni tanársegéd.

21. tiszteletére 105 százalékra kívánják fokozni- Dobó Szilvesz'er
körzeti guzdász Sztálin elvtárs 73.
születésnapjára vállalta,
hogy
a
most. megalakuló tszcsjk adminisztrációs munkáját segíti. Dobó Szilveszter évi tervéi 135 százalékra
teljesítette. Eredményét munkája
helyes megszervezésévei tovább kívánja fokozni. Kálmán István körzeti szerelő évi tervét 135 százalékra teljesítette. December 21-re
vállalta az ifjúmunkások továbbképzésének segítését- Dobák István
traktoros vállalta, hogy december
21. tiszteletére december 15.re kijavítja a tárcsákat és a hengereket.
Takács István és ördögh
János

és Horváth József kovácsok december 21 re tiszteletére vállalták, hogy
14 ekét kijavítanak és a szerszámokat jó állapotban viszik át a következő évre Molnár Ilona válialta,
hogy a kijavított ekéket újrafesti.
Ezenfelül versenyre hívta ki Kis.
péter Piroskát, aki szintén ifjúmon,
kás traklorista. Kovács István éves
tervét 135 százalékra. Bozóki János
éves tervét 107jre, Király István
éve s tervét 118 Százalékra teljesítette- Balogh Lajos ifjúmunkás vállába. hogy szakmai és politikai képzettségének fokozásával az eddigi
131 százalékos teljesítését még tovább emeli.
Földvári Lajos

a gyakorlati órák keretében a
hallgatókból a bíróságokon működű tanácsokhoz hasonló csoportokat alakítanak,

IDÖJARASJELENTÉS
Várható időjárás
szerda estiq: Túlnyomóan
felhős
idő, löbb helyen
esővel, havazással.
Mérsékelt légáramlás. A hőmérséklet
alig változik
Várható hömér.
sékteti értékek
az
oiszáq területére: Szerda reggel mínusz 2—plusz 1, délben 1—4 tok között
A várható napi középhúmér.sékíet ! december
17-én, szerdán 4
fek a at." lesz.
MOZI
Szabadsáq:
Győzhetetlen
brigád
(ma utoljára); 18-tól 20-ig: Lammermoori Lucia.
Vörös Csillag: Első vaav máscdik
(ma utoljára); 18-tól 20.tg: Déryné.
Fáklya:
Lant és kard
(december

18-ig).

Az előadások fél 6 ée fél 8 órakor

kezdődnek.

SZÍNHÁZ

Esto 7 óra: Állami áruház.
nóti bérlet (5).

Rad-

KIÁLLÍTÁS

„Rákosi elvtárs harcos
éleje"' —
MSZT székházban. (Horváth Mihály
u 3.)
,,A békeharc újabb Irodalma''. (A
Somogy i-könyvtarban)
MUZEUM

*

T7.

P á r t h i r e k

kat, hogy részükre folyó hó 17-cit»
szerdán uélulán 5 órakor szemináriumot tartunk a következő helyeken:
Az alapismeretek részére a Mée
rey u cai általános iskolában.
Az alapfokúnk részére az Építőipari Technikumban.
A középfokúnk részere a Radr.ó• j gimnáziumban.
A nagyüzemek a megszokott helyen, kint az Szemben tartsák.
Er estijük a politikai gazdaságtan szak I. és n . évfolyamának hallgatóit, liogy résziikre a következő
konferenciát nem 20-án. szombaton,
hanem 19-én, pénteken délután 4
órakor fogjuk megtartani. Az első
évfolyam részére a Pártoktatás Házában, a II. évfolyam részére üzemekben a megszokott, helyeken, a
többiek részére pedig az Építőipari
Technikumban.
Értesítjük a Párttorlénet
első
évfolyam propagandistáit, hogy
a
scroit'évő
anyagból
konferenciát
nem 20-án, szombatén tartunk, hanem 19-én, pénteken
délután 4
órakor tartjuk a Radnóti gimnáKérjük az elvtársak pontos meg- ziumban.
jelenésé t.
Kérjük az elvtársak pontos megÉrtesítjük az alapismereti, alap- jelenésé.
fokú és középfokú propagandistáAgit. Prop. Osztály

Felhívjuk a Bolsevik Párt története II. évfolyam és Politikai gazdaságtan II. évfolyam megyei propagandista konferencia hallgatóit, hogy
részükre a konferenciát december
19-én, pénteken, délután 2 órakor
tartjuk.
Ugyancsak december 19-én, pénte.
ken délután 2 órára szervezzék
pártbizottságaink a konferenciákat
a Bolsevik Párt története 1- évfo.
lyam vezetői. Bolsevik Párt törté,
nete II. évfolyam és Politikai gazdaságtan II. évfolyam hallgatói ré.
szére.
Szegeden és Hódmezővásárhelyen
a Politikai gazdaságtan első évfolyam hallgatói részére szervezzenek
konferenciákat.
MB. Agit. Pron- Osztály
Értesi jük a párltörténcti »/,ak
II. évfolyamának hallgatóit, hogy a
soronlévő
anyagból
konferenciát
nent 20-án, szombaton, hanem 19-én,
pénteken délután 4 órakor fogjuk
megártani üzemekben a
megszokott hetven, a többiek részére az
Építőipari Technikumban.

Fejlődéstörténeti kiállítás; Móra Ferenc emlékkiállítás. Fehértó élővilága
kiállítás: hétfő kivételével
mindennap 10 órától este 6 óráig.
KÖNYVTAR
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem déa
előtt 10-töl este B-ig, hétfőn 2-től esOrszágos kötöttfogású birkózó csapatbajnokság
te 9-lg. Kölcsönzés 12-tőí este 8-ig,
hétfőn 2-|öl este 8-ig. Vasárnap nyitSzegeden
va 9-t öl 13 óráig
Somogyi: Délelőtt 10-tól es(e 7-tg,
Szombat
on
délelőtt
11
és
vasárnap
básúnak ígérkező kétnapos viadalon
(KönyvlcölcsCnzé3; délután 2-től esio délelőtt 10 órai kezdette!
tartják az orszáig legjobb birkózói indulnál,
0 őréig.)
meg a rókuri tornacaarnokban
az A résa'vevő hat csapat, a SZOT A.
országos kötöttfogású
birkózó csa- és B., a Honvéd, a Bástya, a Dózs*
patbajnokság küzde'meit, A nagysza. és Haladás.
MA D É L U T Á N 5 Ó R A K O R
a Szervesrtrágyagyüjtő Vállalat
es a PaAz Sz. Kinizsi ökölvívok nagy győzelme
pucskészitő lösz
do'gozói
részére
tart békekongresszusi beszámoót ifj.
A Szegedi Kinizsi szombaton este Kojnok (Sz) ellen Kovács (O) feladta
Rusznyák Jánós, rt Szegedi Kender- barátságos
ökölvívó mérkőzésen az a küzdelmet. Cserényl (Sz) pontozás,
fonógyár békeharcosa.
Orosházi Kinizsi ellen 22:2 arányban sal győzött Cserni (0) ellen: Kapott
Floínap, csütörtökön
délután
2 győzött. Eredmények:
Kat-ona (Sze- (Sz) ellen Bus (O) feladta. Kovács
órakor Markovit? Tibor, a Délma- ged)—Zsiga
(Orosháza)
döntetlen, (Sz) pontozásnál győzött Ludwig (O)
gyarország
munkatársa a Paprika- Klein (Sz) ellen laszti (O) feladta el'en
(Sz)—G. Szabó (O) döntetfeldo'gozó Vállalat
kultúrtermében Frank (Sz) ellen Mátyuat io) leléptet- len A Kies
két erős iitésű versenyző nagv
számol be a harmadik magyar bé- ték. Kovács-Hegedűs (Sz) kiütéssel küzdelmet
vívott Nagyberta (Sz) elkekongresszusról.
győzött Gabnaí (O) elten
Tóth (Sz)
Dani (O) feladta.
Bódl (Sz) ki.
Csütörtökön délután 4 órakor, a pontozással győzött Kornél (O) ellen; len
ütötte
Nagyot
(O)
Szőrme- és Bőrruha dolgozóinak Du.
dcvics Janómé, a Ruhagyár békeküldötte számot' be kongros-zusr élményeiről.
Serdülő úszóverseny
19-én, pénteken az Élelmiszer KisPetőfi 56:28. Nők: Sz Építők-Sz Kikereskedelmi Vál'alat,
Bajcsy-Zsllin50:24, Sz Haladás—VL Sz. JuCsütörtökön
esl'e 7 órai kezdettel nizsi
csky utcai kultúrtermében
este 7
tagyár
52:17;
Sz Postás—Sz Kinizsi
órakor Sugár Mihály békeküldört, a a Vörös Lobogó Ruhagyár és az Sz 36:28: VL Sz. Kender—Sz Fáklya
rendezésében
fiú és 45:19
Szegedi
Nemzeti Színház
művésze Dózsa közős
tart előadást a békekongresp-zusről leány serdülő úszóversenyt tartanak
A szegedi egyetemi hallgatók férfi
AZ M T H A Z I P A R I T A N U L Ó I N T É - a városi gőzfürdő uszodájában.
röp'abda bajnoksága befejeződött 1
ZETEK KÖNYVTAROSAI k e z s t t
vera
Jogi
kar, 2. a! bölcsész kar. 3. orAsztalitenisz
senyt indii a könyvtármunka eredvosegyetem,
4. termöszetiudomám i
ményeinek fokozása é,s a rendszeres
Megyei bajnokság: férfiak: Sz. Pe- kar.
olvasás népszc-üsítése é-dekéhen. A tőfi—Sz Lendület 11:2. Hmv Vasas—
verseny felie'eiei Kc'zött szerepel az VL Sz KendorfonO 11 9; Hmv. Petőfi
is, hogy a könyvtarosok milyen mér- — Hmv. Dózsa 10:10; Szegedi Kintz.fi Osztályozók a meqyei I. osztályba
tékben szélesítik ki az o'.va.sómozga'- —Hmv Dózsa 11:9; Hmv. Vasas
Jutásért
mat. valamint, hogy a verseny idő- Szentesi Vörös Meteor 11:7; Szegedi
A megyei 1. osztályba Jutáéért fotartama (6 hónapi alatt hány anké- Kinizsi—Szentesi Lokomo ív 11:6
lyó labdarugó küzdelmek során
a
tot rendezek A verseny
nyertesei
A mórahalmi gépállomás dolgozói készülnek
mcrahaJml SK 5:0 arányban fö'énveközött a következő Jutalmakat osztRöplabda
sen győzött a Csongrádi Építők elják szét: 1. díj: 1000 Ft; 2. díj: 500
december 21 méltó megünneplésére
Ft A verseny 1953 május 15-én záSzegedi teremröplabda bajnokság len Kisteleken. Nagy meglepetésre •»
rul
eredményei: Férfiak: Sz Pedagógiai Hódmezővásárhelyi Mérleggyártól, a
Szegedi Básitya 2:0 arányban vérere,
A mőrahulmi gépállomás dolgozói vállalták, hogy egy iraktort öt, nap
AZ MNDSZ várost titkársága
ma Főiskola—Sz Fáklya 38:38; Sz Hala- get szenvedett Makón.
o vasókört tart, dói—Sz Kinizsi 53:21; Sz Bástya—Sz
R? évi tervüknél elért 104 száza- alatt megjavítanak 'és elősegítik a délután 5 órakor
szeretetlel várja az asszonylékos áttagerc Jményükel december többi traktor javítsál. Zádori Lajos melyre
társakat.

Szerződésünknek eleget tettünk
vagonszámra küldtük a szebbnél szebb játékokat
A Szegedi NIVÖ Játéküzem Ktsz
n harmadik negyedév
teljesítésében elsősorban a
rossz
munkaszervezés miatt lemaradt.
Ezért a
vezetőség
a tagsággul
karöltve
megbeszéléseket
taitotf, s
elhatározták,
hogy megjavítják a. munkát. A szoros együttműködés
ereaménye lett, hogy a Sport, és Játékáru Nagykereskedelmi
Vállalattal
fennálló negyedik
negyedévi
szerződésünket december 3-ára teljesítettük.
Szövetkezetünknek
nem
volt olyan részlege, amely ne harcolt volna lelkesen
kötelezettsé-

geink
teljesítéséért.
A
raktár
dolgozói
fáradtságot
nem ismerve küldték
vagonszámra a szebbnél-szebb játékokat.
üzemtészkgeink
közül
legkiemelkedőbb
eredményt
a mackó-részleg
érte
el.
Lolkes
munkájuk
nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy
szerződcsünket jóval a határidő elölt teljesíteni tudtuk.
Vállalatunk
anyagbeszerzői mindent
megtettek,
hogy
dolgozóink számára állandóan biztosítsák a játékokhoz
szükséges

tLADA Jókarhan lévő kis vaskáyha.
Horváth Mihály u. 7, Papdl.
US
dlófunéros kombinál szekrény,
asztal etadő. Párizsi krt. 6. aiztalosnál.
•ICALLAPOTBAN
tévő férfikerékpár
elrdó. Bécsi krt 6 fldszt 3.
FGY 8 hónapos malac sürgősen e'adó. Újszeged, Plliich Kálmán u. 8.
BABASZOBA,
vár, gyermekjátékok,
cstllár. r pol Ampa eladó. Oroszlán u.
4 II. em 0
KULISSZÁNAK
vagy raobael választásra alkalmas ajtóval ellátolt vúszonful. egy nagy ö i'észe.s po-c és
vaslemez, reklámtáblák e'adók Sztálin krt. 68. I. em. 4. •
NAGY himmacskákat ve,/ u Gyógyszertani Intézet, Beloiannisz tér 12.
BEJARÖNOV reggeli
órákra
felve-zek Dó»a' György n. P. rldszt 1.
1STÁLLÖTRAGYA eladó. Csendé*
n.
3. szám.

KÉT szekrény, egy tükör. 7 hónapos
süldő és
cirokszakái
eladó.
Szt
László U. 21.
ELVESZETT szatyorban lévő határsáv igazolvány, trafókkal. Kérjük e'.
küldeni a benne lévő címre
1000 drb TETŐCSERÉP és tégla eladó Vasutas eor (volt Gyula telep)
41. szám.
KEMÉNYFA szekrény é« ágy, képrámák és nagy lábas eladók Gép u10. szám.
KOMBINÁLTSZEKRÉNY.
rekamiéállvány. festett háló Spitzer asztalosnál készen kapható, Attila u. 1b
SZERSZAMLA LATOSOKAT felvesz
a
Szegedi
Késát'ugyár
Jelen kezés
munkakönyvvel.
BŐRKABÁTJÁT rrioe'- lesiesse. Javíttassa Csordáé
Pórruhakészítő mes
'érnél, Szent MtVúr u. 7.

anyagokot.

SZABÓ

ERZSÉBET

Ajándéktárgyakat,
porcellánt,
dísztárgyakat,
bútort
vásároljon

A BIZOMÁNYI
ÁRUHÁZBAN
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
SZÁNTÓ KOVÁCS J.-U- 2.
S Z E G E D , BAJCSY ZSI.
LINSZKY-U. 15. TELEFON:
38-43.

A RÁDIÓ MAI MCSORA:
December 17, szerda
lemezek. 18 45 Tánczene, 1935 Daljáték. 20 Vonószene, 20 10 Előadáf,
KOSSUTH RADIO
22 Operarészletek.
5 Reggeli zene, 5.30 Hírek, 6 Falurádió. 6.45 Lapszemle, 7.05 Hanglemezek. 7.45 Levelezők jelentik, 11
óra 30 Szatíra, 11 40 Mosonyi műveiből, 12 Hírek, 12.30
Népi zeno
13 Hanglemezek. 13.30 Tömegdalok,
14.15 Zongora. 14.30 Zenekari hang
versenv, 15 Úttörő híradó. 15.30 Kórusművek,
15 50
Előadás,
16.20
Gyermekrádió, 17 Hírek, 17.15 Keringök, 17-30 Előadás, 17 45
Szfv
küldi, 18.10
Építőipari
félóra, 19
Hangos újság, 20 Tiz perc külpolitika, 20.10 Hangképek a kongresszusról, 20.45 Felolvasás, 21 Szovjet zene, 22 Hírek, 22.25 Népzene. 23.20
Beethoven művek.
PETŐFI RADIO
6 Hanglemezek, 6.45 Torna, 7 Keringök, polkák, 7.35 Ének, 8 Magyar
zenekari muzsika, 9 Ilangszerszólók,
9 20 Ajándékmúsor, 9 40 Daltanuiéí.
10 Hírek. 10.10 Verbunkos szvit, 10
óra 30 Gyermekrádió,
11 Ifjúsági
kórusok, 15 Mai
operákból, 15.30
Szovjet és népi demokra'lkus híradó, 15.45 Szórakoztató zene, 16.30
Előadás, 1G.45 Hangverseny,
17.10
Zenés Irodalmi műsor, 17.30 Hang-

fairt

l / H i n d c H

DELMAGYARORSZAG
ES V I H A R S A R O K
előf izető

1953-as

évre

lalinaptárt kap
Kiadóhivatal

DÉLMAGYARORSZAG
politikai napilap
Felelős szerkesztő ós kiadj:
ZOMBORI

JÁNOS

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11
Telefon: 35—35 és 40—ÖO
Kiadóhivatal: Szeged. Lentnu C.
Telefon: 31—16 és 35-00
Csongrádmegyei Nyomdaipari
Vállalat, Szeged
Feleli® vezető: Víncze György

LEGJOBBAN EBTEKESITHETI
í j

HANGSZERKERESKEDELMI
'

VÁ I I A I A T i

E szegedi fiókjánál, Lenin-uica 3.
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