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, A csecsemőhalandóság 1952
ben majdnem fele annak
mint
1938-ban voli A qümókórt, amelyet hajdan ..magyar be'eqség"rek neveztek, egyre inkább hálterbe szoritjnk és
1952-ben 57
százalékkal
kevesebben
hallak
meg ebben a betegségben, mint
1938-ban.
Magyarországon
ma
már 10.000 lakosra több kórházi
ágy Jut. mint
Franciaországban,
vagy Belgiumban. A népegészség,
ügy megjavítására fordított munka eredményeképpen
Magyarországon a
halálozás arányszáma
kisebb. mint
Angliában,
vagy
Ausztriában.
. . . népünk egészsége ma Jobb
mint bármikor ezelőtt és gondoskodni kívánunk arról, hogy
tovább Javuljon.'"
(Rákosi Mátyás elvtárs de.
cember 15-i beszédéből.)

1938-ban Magyarországon a hót
éven aluli elhaltaknak 10 százaléka,
st 7 éven felül elhaltaknak pedig
majdnem 20 százaléka nem részekült orvosi kezelésben. Igen magas
volt a tuberkulózis halálozás is. A
' fasizmus a járványok pusztításától
nem védte meg a dolgozó tömegeket s a népbetegségek elleni harc
£cm volt különösebb szívügye. A
rr.agyar
egészségügyi
dolgozók
1945-ig el voltak zárva a szovjet
orvostudománytól.
A
dicsőséges
Szovjet Hadsereg népünket felszabadította és az egészségügyi dolgozók szeméről is levette a hályogot.
Szeged egészségügye a felszabadulás u'án rohamos fejlődésnek in.
dult. A párt irányításával és állan«dó segítségével valósullak meg a
feladatok. Megkezdődött a bölcsődei
hálózat kiépítése. Az Intézelokcn
belül és azokon kívül alkalmazott
orvosok létszámának emelése, az
üzemorvosi hálózat felállítása, stb.
1952-ben a fejlődésnek újabb állomáséhoz értünk. A körzetorvosok
számát 27—29-re emeltük. Két ú j
körzetorvosi rendelőt állítottunk fel.
Egyiket a Vásárhelyi-sugárúton, a
másikat a Peiőfi Sándör-sugárúlorl.
•A november l-én életbelépett kör.
zetorvosi egyesítés pedig' teljesen
megszüntette az egészségvédelem és
betegellátás
szél tagoltságát.
Ma
mér nem fordul elő, hogy a család
tagjainak más-más orvosa legyen,
eszerint, hogy üzemi, hivatali, posta, vagy vasúti dolgozók a család
tagjai. A körzetorvos kötelessége —
-<> többi között — mindjobban megismerkedni a körzetéhez tartozó lakosság
egészségügyi
állapotával,
hogy a rábízott lakosságnak jó háziorvosává váljék.
A kórházban megkezdte működésrét az urológiai szakrendelés és az
újonnan szervezett 20 agyas nőgyógyászali osztály. A fertőző Osz'tályon tejkonyhát állítottunk fel, elsősorban a vérhasban szenvedő csecsemők szakszerű táplálása érdekében. Szegeden először teremtettük
meg a tüdőosztályon a szaíagégelés
műtéti lehetőségét. Ez lehetővé leszi a tüdötöltések végzését és ezzel
sietteti a beteg gyógyulását. A rendelőintézet szakrendeléseit 18 órávaí bővítettük. A szemészeti szakrendelést új, korszerű vizsgáló eszközökkel fejlesztettük tovább. M'ndezekkd] » dolgozók egészségvédői-

méi és a megbetegedettek minőségi
gyógyeliátását szolgáljuk.
A felszabadulás előtt az iskolák
egészségügyi ellátása nem felelt
meg az egészrégügyi
követelményeknek és csak a középiskolákban
vólt részben kiépítve. Ma a bölcsődék, az óvódák orvosi ellátása
me'Jelt oz iskolák orvosi eliá'ása
i's teljes. Ez évben például már az
ötödik iskolaorvost állítottuk be. Az
iskolaorvosok figyelemmel kísérik a
tanulók általános fejlődését, idejében megteszik az intézkedéseket a
lúdtalp, a gerinceiferdülés, a rövidlátás. vagy egyéb megbetegedés
kiküszöbölésére és különös gonddal
ügyelnek a rendszeres szűrővizsgálatokra.
Tovább növeltük a bölcsöd :'k számát, mely lehetőséget adott a dolgozó anyáknak arra, hogy szakfelügyelet melleit gyermekeiket elhelyezve nyugodtan végezzék munkájukat. Ez évben készült el az egye.
tem 45 férőhelyes. a Textilművek 35
férőhelyes bölcsődéje és az Alkotmány-tszcs 20 férőhelyes idénybölcsödéje. Jelenleg a Párizsi-körúti
bölcsődet építjük.
A gyermekek gyógyító e* látásáról
való fokozott gondoskodás egyik
alapja a gyermekpoliklinikai hálózat kiépítése. Ez évben épült meg
Újszegeden az egyik gyermekpoliklinika. Egy másikat most építünk
a Kossuth Lajos-sugárúton. Míg a
felszabadulás előtt Szegeden a csecsemőhalálozás 12 százalék volt, a
mult évben 6.7 százalékra csökkent,
1952-ben pedig- 4.5 százalék köriül
mozog.
Ezévben kapott Szeged állami
közegészrégügyi felügyelőt. Jelentős javulás következett t e az egészrégügyj felvi'úgosítás terén is. Hiavonta több mint 45 egészségügyi
felvilágosító előadást tartunk üzemekben,
tömsgszervez: lékben. A
dolgozók a szakszerű irányítás mellett egyre nagyobb számban kapcsolódnak be cselekvően az egészségügy további megjavításába.
Az év végén számbiaivettük az elért eredményeket és egyben tervszerűen készülünk a jövő esztendőre. 1953-as tervfejadataink közé
tartozik többek között két ú j bölcsőde, egy IdénybolcSöde, két körzetorvosi rendelő építése, a rendelőintézet szakrendeléseinek legalább
51 órával való emelése, üzemorvosi
hálózat továbbfejlesztése stb.
, Az egészségügyi dolgozók tudják
és érzik annak a felelősségét, hogy
a béke ügyét, közegészségügyünk
jövőjét
mennyire
szolgálhatják
munkaterületükön. A politikai
és
szakmai munka megjavításával, a
felvilágosítás fegyverével, az ellen,
séges kártevők (táppénzcsalók stb.)
leleplezésével kell fokozni az egészségügy területén a békéért folyó
harcot. Ezért összpontosítják minden tudásukat és erejüket a párt,
Rákosi elvtárs vezetésével a szocialista egészségügy további építése érdekében.

A bizottság ezenkívül elfogadott
több határozati javaslatot, amelyek
egyes, az amerikai angol tömb orszagainak tetsző
országok
felvételét ajánlják, mint például Japán, valamint Laosz, Kambodzsa
és a baodajista Vietnam bábálla.
mok. A Szovjetunió, Ukrajna. Bje.
lorusszia, Lengyelország és Csehszlovákia küldöttsége e határozati
javaslatok ellen szavazott.
Az Egyesült Államok és az őt
követő országok továbbra is régi
politikájukat
folytatják,
amely
megkülönböztetéseket
alkalmaz
egyes országokkal szemben, ugyanakkor kedvez más országoknak a
tagfelvétel kérdésében.
A tagfelvétel kérdésének
megvitatásával az
ENSZ különleges
politikai bizottsága befejezte munkáját f. közgyűlés hetedik úlésszaká-nfk első részében.

Közel három mázsa lisztéi rejtegetett
fs mégis vásárolta a kenyeret Ofvli.s István
ásotthulmi kulák
Kimagasló termelési eredményekkel
köszöntötték Sztálin elvtárs 73. születésnapját
az ilzemek <? dgozól
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Győzelmi jelentések
SZEGEDI ECSETGYÁli
A gyár dolgozói a többi üzemek,
hez hasonló lelkesedéssel csatlakoztak a Diósgyőri Vasgyár dolgozóinak nagyszerű kezdeményezéséhez,
örömmel jelenthetjük, hogy felaján.
lásunkat docember 17-én, déli 12
órára teljesíteti ük és így december
20-ig 117 ezer forint értékkel teljesítettük tűt eredeli éve9 tervünket.
A kimagasló eredmények elérését
pártszervezetünk iránymutatása és
a dolgozók fáradhatatlan munkája
segítette elő. A vállalat vezetősége
a .műszakiakkal karölive, a leg.
messzebbmenőkig segítette a dolgozókat felajánlásuk teljesítésében, il_
etve annak túlteljesítésére.
Most az évi tervünk sikeres túlteljesítése után
vállalatvezetőségünk megfogadta, hogy üzemünk
dolgozóival még szorosabb egységben harcol azért, hogy jövöévi tervünket még eredményesebben tud.
juk teljesíteni.
Horváth István
TEHERFUVAROZÁSI VÁLLALAT
A Szegedi Teherfuvarozási Vállalat dolgozói Sztálin elvtárs 73 születésnapjának méltó megünneplésére
ígéretet tettek, hogy az 1952-es
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az évi terv

tervévet, a döntő év tervét, december 21-re befejezik. ígéretüket két
nappal a határidő e'őtt va'óra váltották, felemelt éves tervüket dc.
cember 19-én befejezték- A szép
eredmények elérését pári szervezetünk harcos munkája lelte lehetővé.
Éves tervünk túlteljesítéséből minden dolgozónk becsülettel kivette részét.
Vállalatunk dolgozói ígéretet tettek, hogy az 1953-as évben továbbra
is lelkesedéssel dolgoznak azért,
hogy a jövőévben még nagyobb si.
kereket érhessünk el.
Papdl József
SZEGEDI GÖZFÜRfcSZ
Büszke örömmel jelentjük, hogy
az 1952-es évi felcimelt tériünket
értékben december 20-án éjjel befejeztük. Most azon dolgozunk, hogy
tervünket részletekben is teljest .
síik. Tervünket nehéz volt teljesíteni. mert az év első negyedében
súlyos lemaradásunk volt D® a dolgozóink lelkes munkája segítségével a pár] vezetésével, Sztálin elvtárs, szeretett vezérünk születése-apjára behoztuk lemaradásunkat. Eredményeinket a negyedik negyedévben
túlóra és béralap túllépés nélkül értük el

túlteljesítéséről
Üzemünk dolgozói a terv határidő
előtti teljesítéséről a következő táviratot küldték Rákosi elvtársnak:
„Drága Rákosi Elvtársi
Büszke örömmel je'entjük. hogy
éves tervünket értékben 29-án éjjel
befejeztük. A hátralévő napokban
azon dolgozunk,
liogy
tervünke
részteleiben js teljesítsük. '
A Szegedi Gőzfiirész
dolgozói.*'
KERAMIT TÉGLAGYÁR
Mi, a Szegedi Keramit Téglagyár
dolgozói örömmel je'entjük, hegy
szeretet/. Sztálin elvtárs 73. szült.
tésnapja tiszteletére tett felajánlásunkat 21-e helyett december 17-én.
négy nappal a határidő előtt telje,
sítettük. Nyersgyárlási tervünk.' t
110-3 százalékra telje-ítettük. Globálisan 106 százalékos teljesítést éltünk el.
Üzemünk minidenegyes dolgozóját
Sztálin elvtárs iránt érzett szerete"
és hála vezette e kimagasló eredmt
nyek eléréséhez. Megfogadva Ger.elvtárs november 29-én elmondott
szav-ait, 1953-ban még nagyobb len.
dülettel harcolunk a tere túlteljeSi
téréért,
Soós Ferenené

Az Üjszegedi Kender- és Lenszövőgyár december 22-én
teljesítette egész évi export tervét
Az Újszegadi Kender- éa Lenszövőgyár ig jelentős mennyiségű export cikket
szállít
külföldre. Az
üzem vezetői, dolgozói, mindig nagy
gondot fordítottak ezeknek az áruknak kiváló minőségű és pontos szállítására
Az exportra gyártó dolgozók gé.
pein táblát helyeztek el, amelyen
felhívták figyelmüket a jó minőségi
munkára. Az exportra kerülő végek
széleit külön jelzéssel látták el. Ügy
irányították á gyártást, hogy elegendő idő maradjon a kikészítésre,
a minőségi ellenőrzésre. Népnevelöés termelési értekezleteken tudatosították a Jó munka jelentőségét.
Ha mégis hiba fordult elő a minőségi átvevők megmagyarázták
a dolgozónak, milyen kárt okoz
ezzel
népgazdaságunknak
és
mennyire gátolja a Szovjetunió
és a népi demokráciák tervlelje. •
sítését is.
Ugyanakkor szigorúan végrehajto'ták a minisztertanácsnak a selejt
elszámolására vonatkozó határozatát. így biztosították, hogy egész

éven át kizárólag T rendű minőségű áruval határidőre teljesítettek
minden külföldi rendelést és 1952.
évi exporttervüket december 22-én
befejezték.
Az üzem vezetősége gondoskodott
az 1953. év' zökkenőmentes beindulásáról is. A negyedik negyedéves
terv készítésénél számításba vették,
hogy előreláthatólag hamárabb tel.
jesítik az exporttervet éa eszerint
rendelték a fonalat.

nak be- Gondoskodnak a szakms
továbbképzésről is. 1953 elején ti'
különböző tanfolyamokon
növelik
tu/ásukat a dolgozók. A technikai
nehézségek megoldására jobb, gyor
sabb gyártási eljárások kikutatására
..technikai csoport".ot alakítanak.
Az 1953. évi terv megvitatásába
széleskörbe bevonják a dolgozóka'-,
akik már eddig 142 javaslatot nyuj.
tottak be
A Központi Vezetőség
ülése.
Rákosi elvtárs beszéde újabb lendületet adott a munkának. Valam-eny-.
nyi társa nevében szólótt Nagy •
Lászlóné sztahánovista szövőnő, asi
135 százalékos. átlagteljesítménye
mellet] évek ó'a kizárólag I rendű
exportárut készít:

Egyes üzemrészek már hetekkel
ezelőtt megkezdték az elöregyár,
tást és ezzel biztosították azt,
hogy mar január elején jelentős
mennyiségű árut szállíthatnak
külföldre.
Számos intézkedést valósítanak
Rákosi elvtárs szaval a mi üze.
meg azért, hogy az ú j tervévben
műnket is arra kötelezi, hogy to.
még egyenletesebb legyen a termevábbra is elsőrendű minőségben
lés. A diszpécser rendszer bevezetéhatáridő előtt teljesítsük tervesével a november havi dskád-lerveinket.
ket. már pontosan teljesítenék. Az
1953-as évben exportra keTülő áruk A jövőben még nagyobb gondo'szerint profilírozzák az egyes üzem- fordálok arra. hogy gépemről csak
részeket, megfelelő gépeket állíta. kiváló minőségű áru kerüljön le.

Kiosztották az 1952. évi Nemzetközi Sztálin-békedíjakat

December 17-én és 20-án D. V.
Szkobelcin
akadémikus
elnöklete
alatt ülést tarlott „A népek közötti
béke
megszilárdításáért"
elnevezésű Nemzetközi Sztálin-díj Bizottság.
A bizottság megvizsgálta a folyó
Lantos György,
évi Nemzetközi
Sztálin-békedíjak
a Városi Tanács Egészségodaítélésére
vonatkozó
javaslatokat
ügyi Osztályának vezetője.
és a következő határozatot hozta:
..A béke fenntartásáért és megszilárdításáért folyó harcban szer-

Az ENSZ-közgyűlés
különleges politikai bizottságának
december 20-i ülése
7
New-York (TASZSZ.) Az ENSZ
közgyűlés különleges politikai bizottsága december 20-i ülésén befejezte a
tagfelvétel kérdésének
vitáját.
Szavazásra tették' fel a lengyel
határozattervezetet, amely javaso'ja a Biztonsági Tanácsnak.
hogy
vizsgálja meg 14
állam (Albánia,
Mongol Népköztársaság,
Bulgária,
Magyarország, Románia.
OlaSzor.
szág, Finmorskág. Írország, Ausztria, Transzjordánia,
Portugália,
Ceylon, Nepál és Líbia) nyilatkozatát és tegyen javaslatot- ezeknek az államokna
a felvételére
vonatkozóan. A bizottság amerikai-angol
többsége elvetette
a
lengyel határozattervezetet.
Ezután az amerika-ingol
tömb
keresztülhajtotta az öt latinamerikai ország
határozati
javaslatát
különleges bizottság létesítéséről,
a tagfelvétel kérdésének
Januliiányozásft" érdekében.
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Vasárnap tartja a Déimagyarország és a Viharsarok
a munkás paraszt levelezők X. ertekezletét

zett kiemelkedő érdemekért a világ
különböző országai demokratikus
erői következő képviselőinek ítéljük
„A népek közötti béke megszilárdításáért"
elnevezésű
Nemzetközi
Sztálin-díjat:
1. Yves Farge (Franciaország); 2.
Szajfiidilin Ivicshi — az Indiát Béketanács elnöke; 3. Elisa Branca —
a Brazil Nőszövelság vezetője; 4.
Paul Robesoti (Egyesült Államok);
5. Johannes Becher író (Néme) De-

mokratikus Köztársaság); 6. James
Endicott lelkész (Kanada); 7- Hja
Erenburg író (Szovjetunió).
D. V. Szkobelcin akadémikus, a
bizottság
elnöke.
Kuo
Mo-sbo
(Kína), Louis Aragon
(Kranciaor
szág), a bizottság e'nökhciyettesei.'
M. Andersen.Nexő
(Dánia). John
Bcmal
(Anglia), Pablo
Xerudu
(Chile), Jan Demboicski (Lengyelország), Michajl Sadovwnu
(Románia), A. A. Fagyejev
(Szovjetunió), a bizottság tagjai".

fi,fi.Gromiko levélben javasolta az ENSZ-közgyülés elnökének,
hogy az amerikaiak pongani vérengzésének Kérdését lüzzék
a közgyűlés napirendiére

New-York (TASZSZ). A. A- Gromiko, a szovjet küldöttség helyettes
vezetője
december 20-án Lester
Pearsonhoz, a közgyűlés elnökéhez
intézett levőiében javasolta, hogy
sürgősen tűzzék a közgyűlés napirendjére „az amerikai hatóságok állal Pongan szigetén koreai és kínai
hadifoglyokon elkövetett tömeggyil.
kosságok'' kérdését.
A levéllel együtt a szovjet küldöttság helyettes vezetője a szóbanlévő
kérdésre vonatkozó következő h a á rozattervezetet is eljuttatta a közgyűlés elnökéhez:
,,A közgyűlés megállapítja azokat
az újabb tényeket, amelyek szerint
az amerikai katonai hatóságok 1952
december 14-én Pongan szigetén
koreai és kínai hadifoglyokon embertelen vérengzéseket követtek el, s
•e vérengzések során megöltek

82 koreai, illetve kínat hadifog,
lyot, 120.at pedig megsebesítet,
tek.
Tekintettel arra, hogy az amerikai
táborokban lévő koreai és kínai hadifoglyok tömeges legyilkolása a
hadifoglyok szisztematikus elpusztítására irányul — erről tanúskodnak
az amerikai katonai hatóságoknak
a Kocsedo, Csezsu, Pongan szigetén,
Puszanban és más helyeken elhelyezett hadifoglyok ellen elkövetett
gaztettei — a közgyűlés ejítéli a
Koreában lévő amerikai katonai hatóságoknak ezeket a bűncselekményeit. amelyekkel a humanizmus és
az emberi erkölcs legelemibb elveit
is lábbal tiporva megsértik a ernzetközi jognak a hadifoglyokra vo.
natkoző általánosan elfogadott szabályait. A közgyűlés ragaszkodik
ahhoz, liogy az EgyosuU' ÁUsuijok

kormánya Sürgős intézkedéssel gondoskodjék az amerikai katonai hatóságok koreai és kínai hadifoglyok
ellen irányuló gaztetteinek megszüntetéséről és szigorúan vonja felelősségre ezeknek a bűntetteknek a«
elkövetőit "
Az ENSZ közgyűlésének főbizottsága december 21.én szovjet javaslatra határozatot fogadott el irrő',
hogy
az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése most folyó ülés
szakának napirendjére tűzi „az
amerikai hatóságok által Pongan szigetén koreai és kínai ha.
difoglyok ellen elkövetett tömeggyilkosságok kérdését.
A kérdés napirendre tűzése me
lett szavazott a bizottság 1 1 tagja,
három lag tartózkodott a szavazás,
•tói.
,
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Csou En Laj tiltakozó távirata az ENSZ-közgyűlés elnökéhez
a Pongan-szigeti vérengzés ügyében
Csou En Laj, a Kínai Népköztársaság
külügyminisztere
vasárnap
lúv ratot intézett Les'cr R. Pearsonhoz, az ENSZ közgyűlésének elnökéhez. A táviratban erélyesen
tiltakozott a koreai-klnai fél több
mint 200 fogságbaesett emberének
tu amerikai fegyveres erők részéről Pongan szigetén történt
meggyilkolása, illetőleg
inegsehcsílése
ellen. Ez a bűncselekmény szöges
ellentétben áll az emberiesség minden elvével és
lábba! tiporja a
genfi konvenció rendelkezéseit.

lyok lemészárlásával elkövetett kiszámított és ádáz kegyetlenkedése
— mondjn a többi között a távirat, — A Kínai
Népköztársaság
központi népi kormánya
nevében
ezennel
erélyesen tiltakozom az
Egyesült Államok fegyveres erőinek ityen bűncselekményei elten,
amelyek teljesen semmibe veszik
az emberiesség alapelveit és felrúgjak a genfi konvenció rendelkezi
seil. Kérem, hogy a közgyűlés haladékla'anul tegyen hathatós, intézkedéseket a koreai-kinai
had'foglyok lemészárlása — az umerikai
Kina népéi a legnagyobb mérték- fegyveres erők részéről elkövetett e
ben felháborítja az Egyesült Álla- súlyos bűncselekmények — megmok fegyveres erőinek a hadifog- szűntetésére és azoknak az ameri-

Sz. A. Gyengín tiltakozást intézett
Berlin amerikai övezetének parancsnokához
Berlin (TASZSZ). Sz. A. Gyengin
a Berlini Szovjet Ellenőrző Bizotu
fiág képviselője december 20-án le.
yelet Intézett Mutlhewsonhoz, Ber.
lin amerikai övezetének parancsnokaihoz azzal kapcsolatban, hogy a
•nyugatberlini rendőrség provokációs
cselelpnényeket követeit el a Berlin
amerikai övezetében lévő potsdamerplatzi vasúti fűtőház vasutasai
elten. A 1 erveiben a többek között
ezeket írja:
„Mint ismeretes,
1952 szeptember 26-ún nyugat,
berlini rendőrök
provokációs
támadást intéztek az említett
fűtőház ellen, amelynek snrán
meggya'ázták éa elhurcolták a
nyugatberlini
rendőrök
által
1951 november 7-én meggyilkolt
vasutas, Ernst Kamtetti emlék,
művét, amelyet a fűtőház mun.
kásal létesítettekEzzel kapcsolatban .szükségesnek
tarlom emlékezteinl arra, lingy n
Berlini Szovjet Ellenőrző Bizottság
többizben követelte az amerikai hatóságoktól. tegyenek Inlé/lkedéseket
a nyugatberlini rendőröknek az
említett fűtőház elleni provokációs
támadásainak megszűntei ésére és
szigorúan büntessék meg Berlin
amerikai övezetének azon rendőrtisztviselőit — többek között Zunkert, a
harmadik
nyugatberlini
rendőrkapitányság felügyelőjét és
• többi személyeket, akik bűnösek
Ernst Kamieth meggyilkolásában.

Az amerikai hatóságok azonban
nz Ernst Kamieth meggyilkolásában résztvevő nyugatberlini rendőrök védelmezésének és bujtogntásúnak útjára léptek.
ün 1952 november 12-i levelében
kísérletei tett arra, hogy kétségbe
vonja, hogy a nyugatberlini rendőrök ölték meg Ernst Kamieth-ot,
Ezt megcáfolja az, hogy m é g egy
olyan elfogult szerv, mint a nyugatberlini bíróság is kénytelen voll
elismerni, hogy Zunker bűnös Ernst
Kamieth
meggyilkolásában,
bár
mindössze kétévi és háromhónapi
börtönbüntetésre ítélte a gyilkost.
Ernst Kamieth meggyilkolása, a
nyugatberlini
rendőriégnek
a
potsdamerplalzi fűtőház ellen intézett ismétlődő provokációs támadásai, valamint
a
nyugatberlini
rendőrség sok más megtorló intézkedése arról tanúskodik, hogy a
berlini amerikai megszálló ha.
lóságok egyre inkább áttérnek
a nyílt terrornak és a dolgozók
demokratikus
megmozdulásai
erőszakos elfojtásának
módszereire.
A berlini szovjet ellenőrző szervek továbbra is követelik, tegyenek
szigorú intézkedéseket, amelyek kizárják. hogy az ön eüenőrzése alatt
álló nyugatberlini rendőrség provokációs cselekményei megismétlődje.
nek a berlini városi vasút területén."

A jugoszláv dolgozók békeharca
A jugoszláviai dolgozók éles harcot
folytatnak
Tito—ltankovics.
uralmon levő klikkje ellen, nkik Délhc'et-Európában a béke logmegátalkodottabb ellenségei.
A jugoszláviai dolgozók békeharta minden nehézség
ellenére
is
napról-napra hatalmasabbá válik. A
titóisták ennek a harcnak a megbkndáilyozása
érdekében megrágalmazzák és hamis fényben tüntetik
fel a Népek
Békekongresszusának
célkitűzéseit.
Méltó válaszként Jugoszlávia doligozú népe, munkások, dolgozó parasztok és haladó
értelmiségiek,
cpyre határozottabban
lep czik le
nz imperial'slák és a tttóislu ügv:
ni kség
propagandáját,
fokozzák
harcukat a belgrádi
kormányzók
répellenes politikája ellen.
Mint mindenkor, a nép érdekeinek
megvédéséért harcolók olső
soraiban most is a munkásosz'á'y
Ali. A munkások példát mutatnak,
hogyan kell folytatni a békcharcot.
így például Olga Martin paraCsini
textilmunkásnő
bátran feliállt az egyik gyűlésen és a titóisták szemébe mondta, hogy fasiszta
sajtójuk hazudik, hogy minden titóista vezető hazudik, hogy senkisem hiszi el azokat a titóista hazugságokat, amelyek szerint a jugoszláv határokon a provokációkat
n népi demokráciák követik el. A
tiHiiikásnő hozzátette, hogy

nya'c hónap alatt mindössze 30.2
százalékra teljesítették.
A munkások megakadályozzák a
fegyverek é» a lőszerek kirakását és
szállítását. A vasutvonalakon, az állomásokon és a raktáraikban a muti.
•kások azért harcolnak, hogy megakadályozzák a réz., cink-, búza-,
f a és élelmiszírkivileleket.
Szabotálják a vasúti kocsik és a
mozdonyok javítását
A .,Politika'' című titóista szennylap beismeri, hogy egyre több és
több vasúti kocsi és mozdony válik
hnsználhatat! anná.
A jugoszláviai dolgozó parasztok
a munkásosztály vezetésével és szo.
ros szövetségben a munká'sosztálylyal. szintén harcolnak a titőia'a
rendszer ellen- A dolgozó parasztok
elszántan visszautasítják azoknak a
kiadásoknak a vállalását, amelyek a
háborús előkészületeiket, a ti(óis:a
hadsereg felszerelését fedezik.

A dolgozó parasz'ok elszántan
megtagadják, hogy a katonai
építkezéseknél és a stratégiai
fontosságú utak építésénél dolgozzanak.
ahova
erőszakkal
hurcolják őket a titói-s'ák.
A titóista sajtó beismeri, hogv a
jugoszláviai
falvakban
uralkodó
munkanélküliség és éhínség ellenére
a katonai építkezéseknél igen erős
munkaerőhiány észlelhető.
A jugoszláviai haladó értelmiségiek is hozzájárulnak a titóisták háborús készületei
ellen
folytatott
jól tudja az egész világ, hogy
harchoz.
u ti óls|ák köveinek el ilyen
A
„Studenlszki
Liszt"
című
•Minős provokációkat a népi defasiszta férclap 1952 október 21-i
mokráciák határain, azznl a
számában beismerte, hogy a zágcéllal, Iiogy soviniszta gyűlölerábi egyetem haladó szellemű halltet szítsanak ezeknek az országatói és professzorai megbénító ták
goknak a népei ellen.
a titóisták militarista és fasisz a
,,'ömegszervezeteinek" a tevékenyA jugoszláv munkások
sikeresen ségét és megakadályoztak azeknak
folytalják harcukat a titóisták ter- az intézkedéseknek a foganatosító
vei ellen, amelyek a haditermelés- sát, amelyeket ezek hoztak.
sé', * hadifontosságú nyersanyagok
Egyre szi'árdabban megszerveződés a mezőgazdasági termékek kivitcóvel kapcsolatosak. Szabotálva a nek a jugoszláv ha-afiak. akik azért
szénkitermelés titóis'a tervéi, a harcolnak, hogy feis-abad'tsák J u .
Tito—Rankovics
boszniai és a hercegovinai bányá- goszlávia népeit
szok az utóbbi k'Jenc hónap folya- fasiszta klikkjének igájából és az
mán 320.063
tonnával
kevesebh imperialista rabságból. Az országszenet termeltek a tervnél. Anunt ban minden békeszerető erőt egyenz a titóista ..gazdasági tanács" sítenek a titóista kalandorok bűnös
titkárságának adataiból kitűnik, a politikája ellen, akik a jugoszláv némunkások ellenszegülése következ- pet véres háborúiba akarják be'eso.
tében a fővárosi épftkezések tervét domi-

t

A Magyar Távirat Iroda jelenti: ipurt miniszteri liszté alól [elmenA Népköztársaság Elnöki Taná- tette, egyúttal általános gépipari
csa Szabó GergelyI vegyipar: mi- miniszterré megválasztotta. A mi
kai tis-zleknek és tisztviselőknek niszterré fa Erdey.Gruz Tibort fel- nlsztcr anáes
Zsofinyecz Mihály
megválasz- középgépipari mnísztert az újonnan
szigorú megbüntetésére, akikel
a sőoktatási miniszterré
mostani és a korábbi véres inci- totta.
minisztérium
A Népköztársaság ElniikI Taná- felállított kohászati
densekért feleiősség terhel.
vezetésével Is megbízta.
csa
Kossá
Istvánt
a
kulinés
gépA távirat a továbbiakban java
solja, hívják fel az Egyesült Állam
koiniányát a panmindzsoni fegyverszüneti tárgyalások haladéktalan
folytatására, hogy a már közös
egyetértéssel elfogadott fegyverszüMa déiu'án 4 órai kezdettel ! e f o M népnevelőink
neti
egyezménytervezet
alapján
megvalósuljon a teljes fegyverszütapasztalatcserét tartanak a Pártoklatás Házában
net, majd az összes hadifoglyok
Népnevelőink beszámolnák,
Póriunk
Központi
Vezetősége nak.
hazatelepítésénck kérdését terjeszszék a Szovjetunió küldöttsége ál- 1952. június 27., 28-in tartott ülésén hogyan használták fel* gyakorlati
tal javasolt bizottság elé a kérdés Horváth Márton elvtars beszámo- munkájukban a megyei népnevei©
hogya t
lójában értékelte agitációs mun- konferencia tapasztalatait.
rendezése céljából.
kánk eredményét. „Népünk öntu. 1 adták át népnevelő társaiknak
tanultakat.
Üzemeink
lc>
datának fejlődésében dönlő része olt
van pártunk felvilágosító munká- jobb népnevelői beszámolnak arró!,
HUelc a Szovjet unié^át jának." — mondotta Horvát, elv- hogyan mozgósítottak az e'múlt
tars. Az eredmények mellett rész- hetekben, a december 21-e tiszta,
mun. letére tett vállalások maradéktalan
SzláUno.
A
Donyec.mtdence letesen ismeatatte agitációs
egyik bányájában kipróbáltak az kánk hibáit és feladatait is. Be- teljesítésére, arra, hogy évi tervüEl,,UKS-1" mintájú
újtipueú bánya- szélt az önelégültségről, a szociú!- ket határidő elölt teljesítsék.
kombájnt. A kombájnt a Gorlov- demokrntizmusról, a klerikális reak- mondják azt is. hogyan használtak/
kai Gépgyár
készítette. Az új'í- ció elleni harcról, a kulákság le- fe! agitációs munkájukban a SzovKommunista
Pártjának
pusú kombájnt 0.75-1.1 méter vas- leplezésének szükségességéről és jetunió
XIX. kongresszusán
elhangzói lutagságú meredekdólésú
szénréte- a többi fontas feladatokról.
Horváth elvtárs beszéde
után kat. Beszámolnak arról, milyen
gek kitermelésénél használják fel.
és mutatást adott, milyen új feladaA gép napi teljesítménye eléri a jelentősen megjavult üzemeink
kerületi
pártszervezeteink
aglté. tokat adta.k számukra Rákosi é200 tannát.
elvtársak,
nemrégen
e'Moszkva.
Az „Izvesztija" írja: dós munkája. Újjászervezték, ki- Gerő
Az értenépnevelöhálózalu'knt hangzott beszédjükben.
Rigában, Szovjet-Lettország
fővá- szélesítették
népnevelőrosában, mosl épül a Kolhozpa- és tervszerűen folytatták a népne- kezleten megbeszélik
eme- ink további feladataikat ls. A jöraselok Köztársasági Háza. Az új velő munka színvonalának
épület 110 méter magas lesz. A lését. A népnevelőket bevonták a vő hónapban lesz a iagkönyv csere,
feladat, a tagkönyvbiztosít- így fontos
hatalmas épületben
dolgozószobá- politikai oktatásba, hogy
tudatosítása:
kat, laboratóriumokat,
tanácster- sák ezáltal is poüükni fejlődésü- csere jelentőségének
meket és éttermeket rendeznek be. ket és jó munkájukat. Ag'tációs az ünnepi taggyűlések jó előkészíAz SZKP
Központi
Bizottsága munkánk javulását bizonyította n tése. Beszélniök kell a hékeharc
feladatairól, arról, hagy
elért további
mellett működő
Társadalomtudo- békekölcsön-jegyzés idején
Bécsi
Békevilágkongresszus
a harmadik negyed- a
mányi Akadémia
december 19"én eredmények,
e
Moszkvában megnyitotta
tudomá- évi t rv sikeres teljesítése és az, minden dolgozónak megmutatta a
felnyos ülésszakát. Az ülésszak J. V. hogy december 21-re, Sztálin elv- békéért folytat itt harcban a
És nem
utolsó sorban
Sztálin zseniális munkájával „A társ születésnapjára számos sze- adatát.
beszélniök a
tarvteljesités.
szocializmus
közgazdasági
pro- .giedl üzeni befejezte ezév' tervét. kell
mert még van
Három hónappal ezelőtt
Vásár- ért folyó harcról,
blémái a Szovjetunióban", a XIX.
kongresszus határozataival és J. V. helyen népnevelő konferencia volt, olyan üzem is, ahol lemaradás muSztalip kongresszusi
beszédével melyen részt vettek a megye leg- tatkozik a termelésben. A népa feladat,
hogy
jobb népnevelői. Ott voltak a kon. nevelökre vár
foglalkozik.
további
feremcián a szegedi üzemek,
a mozgósítsák a dolgozókat
kerületi pártszervezetek
népneve- jó munkára, az ú j év sikeres beAz amerikaiak
lőinek
küldöttei is,
hogy
e'- indítására.
A mai népnevelő értekezlet sok
mondjáik
tapasztalataikat
és
nz
olt
újabb barbár bombatámadása hallottakat felhasználva tovább ja- segítséget
nyújt
népnevelőinknek
Phenjan ellen
vttsák' munkájukat. Sok gyakor- ng'taclos munkájuk "ovábbi javításához.
Az értekezletet Zombort
December 20-ról 21-re virradó lati útmutatást és ériékes tapasz- János elvtárs, a Városi Pártbizotttalatot
adott
a
megyei
népnevelő
éjszaka amerikai
..repülőerődök"
munka ság titkára tartja. Az értekezlebarbár
bombotámadást
intéztek konferencia az agitációs
ten csak azok a népnevelők vetovább
javításához.
Phenjan lakónegyedei dllen. Ezen
Ma délután 4 órai kezdettel
a hetnek ré.szt, akik pártszervezet álaz éjszakán sokszáz phenjani lakos
tal kiállított megbízólevéllel
ren.
ha'.t meg s sokszázan maradtak haj- Pártoklatás Házában a szegedi nép. delkeznek.
nevelők
tapasztalatcserét
tartalék nélkül.

PÁRTÉLET

Új magyar
sebességi csúcsteljesítmény
gépírásban

Díszoklevéllel

és pénzjutalommal
120 falusi orvost

tüntettek

ki

Az egészségügy terén kifejtett jó miniszter. Az okleveleket és jutalmakat Drexler Miklós egészségügyi
délben
Márer Klára, a Lapkiadó Válla- munkájáért 120 falusi orvost dísz- miniszterhelyettes hétfőn
lat dolgozója ez év novemberében oklevéllel és pénzjutalommal tünte- ünnepélyes keretek között adta át a
tizemharmadszor nyerte el a -„Ma- tett ki Ratkó Anna egészségügyi kitüntetetteknek.
gyarország gópíróbajnoka" címet.
Sztálin elvtárs születésnapjára felA KULTÚRVERSENY KÖRZETI BEMUTATÓI
ajánlotta bajnoki eredményének javítását.
Fe'ajánlását
december
Balástya község' kul túrDecember 24-én, délután 5 óra- (tánc) i
20tón teljesítette. 00 percen
át kor a Mátyás-téri
zenePelőfi-kuUúrolt- csoport (színjátszás, ének,
186.6 szótagos percenkénti állagse- honban: Városi tanács
Csengiele (tánc): Kistelek
Énekkara; kar):
bességgel másolt. Ezt követően 5 Erdőgazdaság színjátszó és tánc- (színjátszás, népttánc).
perces diktálásra 215 szótagos se- csoportja; MSZT Központ pengetős
Ujszenllvánt kultúrotthon
1952.
bességet ért el. Ezzel az eredmény- zenekara: MSZT Belváros I szín- december 25-én, délután 2 órai keznyel felülmúlta az eddigi magyar játszó- és tanccsoportja; MSZT Pc. dettel: Kübekháza községi csosebességi csúcsteljesítmény!.
tőii-teJep III. szervezet
színjátszó port (színjátszás, tánc, ének); Kübekháza MNDSZ (tánc); deszki délcsoportja.
25-én, délelőtt 9 órai kezdettel szláv csoport (nőpi tánc, zenekar);
Hazánkban
az Újszegedi „November 7."-kulfúr- deszki gépállomás (színjátszás, rig1953 január 8-tól 14-ig
kultúrcsoport
otthonban:
az OKISZ
Énekkarai mus.brigád); szöregi
tánc)i
újszerttiváni
csehszlovák filmhetei
színjátszó csoportja:' MNDSZ Kos- (szinjátazás,
kultúrcsoport
(színjátszás, tánc,
suth
Zsuzsanna
táncosoportja:
rendeznek
MNDSZ Belváros I tánccsoportja: ének).
1952. december 25-én, délelőtt 9
Játékárugyár
szinjátazó
„Országaink filmművészele
erő- NIVÖ
sítse népeink barátságát, békehar- csoportja: Béke-telep! Szülői Mun- órai kezdettel szegedi Úttörő Ház
(Tolbuchinsugárút):
Ásotthalom
cát" — ezzel a jelmondattal rende- kaközösség szinját3zó csoportja.
(tánc);
Röszke
MNDSZ-csoport
zik meg 1953 január 8-tó| 14-ig
(szinjátazó): Röszke Petőfi-kultúr.
Járási bemutatók
hazánkban másodízben a csehszlootthon csoportja (népi tánc): Puszvák filmhetet.
1952. december 24-én, este 5 tamérges (énekkar, népi tánc, népiA filmhéten öt ú j játékfilmet, két
Délú j dokumentumfilmet mulatnak be. órai kezdettel a kisteleki kuífiír- játék): Zsombó (népi tánc):
otthonban a következő
kuttúrese- után; Mórahalom (színjátszás
és
portok vesznek részt a körzeti be- tánc):
Algvő (színjátszás,
népi
Az üzletek nyitratarfása mutatón: Szatymaz (színjátszás, tánc, népi játék); Kiskundorozsma
zenekar): Sándorfalvi Erdő- (színjátszás);
Tápé
(sainjátszás,
A belkereskedelmi
minisztérium tánc,
gazdaság (színjátszás, tánc); Sán. népi tánc, énekkar, rigmus
nóraközli:
dorfalvl
Háziipari
Szövetkezet játék).
December 23. és 24-én az iparcikküzletek egy órával tovább lesznek nyitva.
December 23-án a hús- és halboltok hét órától 19 óráig, a lejüzletek, a fűszer- és csemegeü|ietek a
A poli'ikai bizottságban
befeje. szlovákia képviselője kijelentette,
szombati nyitvatartási időben áruződött az
úgynevezett
„osztrák hogy nem vesz részt az úgynevesítanak.
zett oszlrák kérdéssel kapcsolatban
December' 24-én a hús- és halbol- kérdés" tárgyalása.
javaslatok'
Minthogy az osztrák államszer- esellog előterjesztendő
tok hét órátóljl9 óráig, a tajüz'etek
vo.
nem tartozik
az megtárgyalásában és az nazokra
18 óráig, a fűszer- és csemegeüzle- ződés kérdése
e
m ismeri
tek, a vendéglátóipar üzletei és a ENSZ hatáskörébe, a Szovjetunió, natkozó szavazásban, a
Bjelorussz e! a közgyü'ós ált«l esatteg hozanszórakozóhelyek, v a j a mint a fod. az Ukrán SZSZK, a
és Csen- dó határozatok jogerejét.
r ászüzletek a szombaton szokásos SZSZK, Lengyelország
időben tartanak nyitva.
December 25-én az üzletek — beHamburg szociáldemokrata polgármestere felfedte
leértve a vasárnap nyltvatartó éta!.
misz?riizleteket is — rántó ta -mk. a jobboldali szociáldemokrata párt vezetőség árulását
A virágüzletek délután 1 óráig, a
Hamburg szoc'áldnmokrata
polA szociá'demnkrata pártvezetésig
cukorkaüzletek pedig a vasárnapi gármestere, Braucr, állási foglalt
—• Brauer szaval szerint — ,,Nyu
nyitvatartási időben árusítanak.
Adenauer háborús szerződéseinek a
A később nyltvatartó üzlelek min- Nyugatnémet
Szociáldemokrata gat Németország harcképesség .ételédenül továbbra is a későbbi idő- Párl támogatásával történő tfiyors nek kérdésében alapjában véve már
pontban zárnak. (MTI)
megszavazása mellett,
megegyezett Adenauerral. 1 '

Az EINSZ politikai bizottsága befejezte
az „osztrák kérdés" tárgyalását
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Az O vetésük érik az egész

MÚZEUMOK

világon

Ünnepi e l ő a d á s a s z e g e d i Nemzeti S z í n h á z b a n Sztálin elvtárs 73. születésnapjának
tiszteletére
Vasárnap, Sztálin elvtár s 73.
születésnapján este fél 8-kor a Szegedi Nemzeti Színház zsúfolásig
megtelt
nézőterén
ünnepélyesen
csendült fel a magyar és a szovjet
himnusz. Miklóssy György, a Nemzeti Színház művésze Nyikoláj Tyi_
honov: Pohárköszöntő című versét
mondta el, majd Pamuk István elvtárs, a Szegedi Városi Pártbizottság agit-prop. titkára, mondott ünnepi beszédet.
— Ma 73 éve született Goriban
Sztálin — kezdte beszédét Pamuk
elvtárs. Gori messze van töl'űnk és
Moszkva is, ahol ma é | és dolgozik
Sztálin elvtárs. De ki tagadhatja,
hogy mégis
életünk minden percében
velünk van,
itt él közöttünk Sztálin elvlárs. Ha
látjuk büszkeségünket, Sztálin nevét viselő á j szocialista városunkat
és a Vasművet, Komlót, Várpalotát és Inotát, a földalatti gyoíóvasutat, ha jólétünkre gondolunk, n.épi
kul túránk hallatlan erősödésére, tudományunk igazi fellendülésére és
szüntelen fejlődésére, a 242G helyen
rendszeresen megtartott mozielőadásokra, a 16—17 ezer könyvtárra, a
46.000 egyetemi és főiskolai hallgatóra, a 7,580.000 példányban kiadott tankönyvre, a 830.000 rádióelőfizetőre, Iljics (lámpáira — a
sok villannyal ellátott falura, amelyek fényt árasztanak ott, ahol h a j dan sötétség volt é^ nyomor —,
nem crezzük-e Sztálin elvtárs velünk és rólunk gondoskodik.
Ezután Pamuk elvtárs arról

szélt, hogyan akarják a kapitalista
országokban az emberek szivéből
kitépni a népek soha nem múló szeretetét Sztálin elvtárs Iránt, majd
méltatta Sztálin elvtárs hatalmas
szervező munkáját, amit Lenin elvtárssal együtt végzett. — Sztálin
nagysága abban áll — mondotta —,
hogy amikor Lenin elvtárs meghalt,
ő emelte magasra Lenin zászlaját
és vezette a pártot és a Szovjetunió népeit a lenini úton.
— Nemcsak a Szovjetunió népei
és a felszabadított országok népei,
hanem a világ minden becsületesen
gondolkodó emberének szerencséje,
hogy Sztálin elvtárs áll a Szovjetunió élén. Tanulhattak a háborús
uszítók az intervencióban elszenvedett katonai vereségből, tanulhattak
a második világháborúban a fasiszták vereségéből és tanulhatnak
a
XIX. Pártkongresszus . felszólalóinak beszédeiből!. Agyukba kell vésődjön, hogy a Szovjetunió Sztálin
vezetésével ma erősebb, mint valaha és holnap erősebb, mint m a . A
szovjet fegyveres erők, ahogyan
Bulganyin elvtárs mondotta: „ha
szükség lenne rá, tudni fogják, hogyan bánjmak el bármely agreszszorral, a szovjet hadművészet öszszes szabályai szerint

Sztálin a ma Leninje — folytatta beszédét Pamuk elvtárs. Sztá!in elvtárs a XIX. Pártkongresszuson a rohambrigád jelszóval illette
hazánkat is. Ez a nagy megtiszteltetés nagy kötelezettségeket is ró
ránk. Az egyik kötelezettségünk,
be- hogy Rákosi elvtárs, pártunk útmu-

tatásai alapján szüntelenül növeljük termelésünket, megszüntessük
azokat a hiányosságokat, amelyek
különösen az ipar terén megvannak, hogy növeljük azokat az eredményeket, amelyeket elértünk s
amelyekhez Sztálin neve most, 73.
születésnapja előtt még fokozottabb
mértékben hozzájárult. E megtisztelő cím azt a kötelezettséget rója
ránk, hogy
sikerre
vigyük az
1952-es döntő tervévünket és megalapozzuk új tervévünk még sikeresebb, határidőelőtti befejezését. Kötelességünk erősít eni néphadseregünket és államvédelmi szerveinket,
amelyek úgy őrzik hazánk szent
határait, mint szemük fényét és
ugyanakkor még jobban el kell mélyíteni a Szovjetunió iránti barátságunkat.
Ha ezeket a feladatokat megoldjuk, a tőlünk pár kilométerre eső
fasiszta jugoszláv állam vezetői
ezerszer is meggondolják, hogy é r .
demes-e ránk támadni.
Nagy boldogság számunkra, hogy
a sztálini korszakban élhetünk, abban a korszakban, amelyben mint
a szegedi Lenin-Sztálin szobor felirata mondja: „Az ő vetésük érik
az egész világon, e kor a kommunizmus építésének kora 1 ' — mondotta befejezésül Pamuk elvtárs,
majd a 73 éves Sztálin elvtársat
éltette, az ünneplő közönséggel
együtt.
Az előadás után a Nemzeti Színház művészei Erke] Ferenc: Bánk
bán című operáját mutatták be hatalmas sikerrel.

K i m a g a s l ó termelési eredményekkel köszöntötték
Sztálin elvtárs 73. születésnapiát az üzemek munkásai
termelő mim kában újabb és újabb kimagasló 1
arattak az üzemek dolgozói Sz'áli n
elvtárs
73. születésnapjának
tiszteletére indított munkaversenyben.
Hatörlaian szeretet és hála fejeződik ki az eléri nagyszerű eredményekben. 1
A december 21-1 munkaversenyben
a legjobbak közé sok olyan dolgozó került, akik most ebben
a versenyben törtek az élre.
a
H°falánkban
győzelmeket

tozott a legjobban teljesítő dolgozók közé. Nem a szaktudásában,
vagy a
munkakészségében
volt
a hiba, hanem munkamódszerében,
munkája
megszervezésében.
De
hallgatott az üzem élenjáró dolgo.
zóinuk tanácsára, s átvette módszereiket, s teljesítménye
megjavult. Az eddig elért 90—95 százalék helyett, 104 százalékra eme',
kedett teljesítménye.
Eredményei
láttán felajánlotta, hogy december
21-re, Sztálin elvtárs születésnapjára 120 százalékot ér el. Az üzem
dolgozói örömmel látták, hogy Makai István felajánlását teljesítette.
Indre Gábor
Erdei István elvtárs a
Szegedi
Gözfürészeknél deszka
daraboló.
Erdei elvtárs kiváló
munkájával
bebizonyította, hogy hű fia a munkásosztálynak,
méltó tagja pártunknak. 1951-ben Sztálin elvtárs
születésnapja
alkalmával
kapta
meg a megtisztelő
sztahanovista
oklevelet, az idén pedig a Nagy
Októberi Szocialista
Forradalom
évfordulóján, a 6ztahánovista-jel.
vényt. Erdei elvtárs 120 száza,
lékos teljesítményét Sztálin elvtárs születésnapjának
tiszteletére
130 százalékra növelte!
Barát János.

Csonka Istvánná a Szegedi Paprikafeldolgozó
Vállalat
paprikahasítója Sztálin elvtárs születésnapjára vállalta, hogy 102 százalékos teljesítményét 107 százalékra
emeli.
Bekapcsolódva a „Termelj
ma többet, mint tegnap"-mozgalomba, munkaidejét teljesen kihasználva, m'nden nap arra törekedett,
hogy előző napi eredményét
túl.
szárnyalja. Sztálin elvtárs születésnapjára 146 százalékra emelte
teljesítményét és
minőségi munkát végzett.

Bugyi István

Sxázötven esztendeje, hogy
Széchenyi Ferenc Nemzeti Múzeum
létesítése végett a nemzetnek adományozta a mintegy húszezer könyvből, oklevélből,
metszetből
álló
nagyceniki könyvtárát, a majdnem
tizenötezer könyvet és térképet tartalmazó soproni könyvtárát, éremgyűjteményét és felesége értékes
ásványgyüjteményét. A múzeumi
goudolat hazánkban ekkor öltött testet s a polgári átalakulás megkívánta kulturális reformmozgalom
egyik láncszemeként megkezdődött
a magyarság történeti hagyományainak tervszerű és tudatos őrzése.
A múzeumi gondolat nem új.
Már az időszámításunk előtti évszázadokban a görögöknél és a római
aknái voltak történeti és művé:zeú
gyűjtemények, de csak mint egyegy fejedelem, gazdag főúr és mécénás kincstárának részei. A középkorban is voitak a fejedelmi udvarok. kolostorok és egyetemek melleit
múzeális gyűjtemények, ezek azon
ban még mindig csak egy szűk réteg által voltaik hozzáférhetők, s
anyagukat 'és céljukat is a középkori misztika igényei határozták
meg.
A tulajdonképpeni múzeumi gyűjteményeket a polgári átalaku ás, a
fölvilágosodás
hozza
világszerte
létre, s a polgári társadalom tette
először szélesebb körben hozzáférhetővé az eddig csupán a főúri rétegek számára élvezhető gyűjteményeket.
A feudalizmus buikását jelen! ö
nagy francia forradalom létesítette
az első nyilvános múzeumot 1793ban a királyi művészeti gyűjteménynek a Louvre-fcan való megnyílásával. Ettől az időtől kezdve a magánérdekek területéről társadalmi
síkra helyeződik át a múzeumi goti.
dolat: társadalmi, nevelő funkciót
kezdenek betölteni az egyes gyűjtemények, s mint ilyenek az állam
vagy közületek tulajdonaivá válnak.
Természetes, hogy ez a nevelői és
népművelői szerep csak a kapitalista
társadalom gazdasági-társadalmi és
művelődési viszonyainak
korlátain
belül 'érvényesült, g akkor is jórészt
csak a kapitalizmus kezdeti, haladó
szakaszában, amíg a nemzeti öntu.
dat cs kultúra fejlesztése, a tudományos megismerés igénye, érdeke
volt a föltöreikvö polgárságnak. S
bár a múzeumok kétségtelen később
i s gyarapodtak, fejlődtek — ez a
fejlődés sem ütemében, sem írányaban nem szolgálta már a dolgozó
n'ép érdekeit, igényeit A múzeumi
gondolat történelében az Októberi
Forradalom nyomán született szovjet múzeológia hozott forradalmi
változást.
H a z á n k b a n a Nemzeti Múzeum
megalapításával indult, alig tíz évvel a párizsi példa után, útjára a
múzeumi gondolat. A múzeum első
lelkes gondozóinak gyüjtőmunkássága már a muH század első felében a hazai föld és a nép kincseinek, a tudomány tárgyi anyagának
gwsűag tárházává növelte az alapító
alkotását.
Nemsokára,
1837-ben
már építik a Nemzeti Múzeum épületét, melyet nemcsak a 48-as események kiemelkedő mozzanata, Petőfi lelkesedést gyújtó T,alpra magyarja avatott, történelmünk kegye,
letes műemlékévé, de építészeti jelentősége. magasrendű művészi élményt nyújtó szépsége ia.
A Nemzeti Múzeumból sarjadtak
ki hazánk többi múzeumai is. A vu
déki múzeumok valamennyien a
Nemzeti
Múzeumot
tekintették
mintaképüknek. A magyar múzéoló.
gia történetét, az egyes múzeumok
irténetét ttmu'mányozva tapasztaldc, hogy a társadalmi környe et
iilyen nyomasztóan nehezedett egy.

NAPJA

egy lelkes kezdeményező, alapító
inúzeumszervező
munkásságára
Alig van magyar város, amelyben
lelkes, haladó szellemű emberek ne
alapítottak,
vagy
legalább s ne
kezdtek volna alapítani egy hciyi
múzeumot városuk haladó történe. i
és művészeti hagyományainak megőrzésére tanulságul az utókor számára. Ezeket a kezdeményezéseket
a múltban törvényszerűen halá va
ítélték. A sok alapításból csak n
hány vált életképessé, s az is csak
tengődölt egészi'n a fölszabadulásig.
A f ö l s i o b a d u l a s hozot t dön.
tö változást a mi múzeuma .nk él tében is. A fordulat éve után, tí'50
februárjában megalakult a Mú eujri
Központ. Két és fél év leforgás i
alatt nemcsak a háborús pusgtítás
nyomai, de a régi rendsz r maiad
ványai is eltűntek a múzeumok
életéből A régi elhanyagolt, pores
lomtáraikból — amilyen voit s?jn»4
a vidéki múzeumok legtöbbje —
szépen rendezett, tanulságos, a do
gozó nép szolgálatában átló köz.
gyűjtemények lettek.
M e g y é n k múzeumai
éppen
ebben az évben estek át gyökerest
változáson A megyeszékhely, Hé<imezővásárhely már 1949-ben korszerű, európai színvonalú régó.-zeti
kiállítást kapott, amelyet a jövő
évben követ majd a hozrá méltó ga*.
dagságú néprajzi kiállítás. A sre.
gedi múzeumban idén nyílt meg a
Móra Ferenc emlékének jegyébe^
megrendezett régészeli kiállítás é a Fehértónak élővilágát csodálattá
szépséggel elénktáró természelíud >mányi kiállítás. A makói múzeum
lényegében színién az idén létesült:
régészeti, néprajzi kiállításai után
a József Attila halála 15. évfo dulója alkalmából megrendezett á landó József
Altila-emlékkiállíttte
tette teljessé a város sajátossága-. ,
értékeit, hagyományait híven tükröző múzeumot. A szentesi múzeum
amelynek népvándorláskori anyaga
hazánkban
egyedülállóan gazdag,
ugyancsak az idén kapott modern,
ízléses régészeti kiállítási Csongrád
város kis múzeális gyűjteményé;
még ebben az évben múzeummá
szervezi, rendezi és kiállításra k'e.
szíti elő a Múzeumi Központ.
A kultútfarradolomban mú ro
maink is tevékenyen résztyesznek.
Nemcsak kiállításaikkal, de tudomá
nyos és szervező munkájukkal így kéznek előrevinni a dolgozó nép
művelődésének és szocialista nev lésének ügyét. A aaovjet múzeumoA
példáját, a szocialista építés korsra
kának bemutatását egyre inkább
megvalósítják.
A mai napon, a Múzeumok Na,,
ján »az egyes múzeumok m'llt t.
szintén szovjet példa nyomán m c . .
alakuló
Múzeumi
Bizottságok
segítségével
múzeumaink
etrré
lyítik
a
dolgozó
nép
és
a
múzeumok
kölcsönös
segítsége,,
alapuló
termékeny
kapcsolatát:
a
múzeumlátogatások
n'epszerü
sítése mellett lehetővé teszik a helyi
haladó hagyományok és jelen, szocializmust építő eredmények tárgyi
dokumentumainak tervszerű egybr
gyűjtését, a szülőföld szeretetéből
táplálkozó szocialista hazufiságra
nevelés elmélyítését.
A százötvenévea Nemzeti Múzeum
jubileumán a hazai múzeumi gond..lat születését ünnepelve megújhodott, korszerű szocialista múzeumok
készülnek további munkára, harcra
a dolgozó nép békés épfőmunkájának, a szocialista építésnek sikeréért.
Dr Péter László

M a alaku'nak meg a M ú z e u m i Bizottságok
A Nemae'i Múzeum 150. évfor.
dulója alkatmából rendezett Múeumok Napja keretében ma alau'nak meg a Múzeumi Bizottsáqok, A szovjet múzeumok munkáét támogató táj- és népkutató tó.
ottaágok
példájára
létesítendő
Múzeumi Bizottságok tagjai a párt.
,t tanács, tömegszervezetek,
ískelk képviselőiből, a múzeum ügye
ránt érdeklődő üzemi és érlelmiégi dolgozókból, dolgozó parasztokból kerülnek ki.
A Bizottság

feladata lesz a múzeum munkájának támogatása, a dolgozók
cso
portos látogatásainak megszervezése, a helyi haladó hagyományok
és a szocialista építés eredményeit
megörökítő dokumentumok
gyűjtése. valamint a dolgozók
kíván,
ságainak javaslatainak közvetítése
a múzeumok számára.
A szegedi
Múzeumi Bizottsa
ma délután 6 órakor alakul meg
a Móra-múzeumban.

Juhász Antal
segédszerelő dolgozónk Tápéról
került a, Szegedi
Víz- és Csatornaművekhez. Segédmunkásként dolgozott,
állandóan
Vasárnap tartja a Délmagyarország és a Viharsarok
figyelte a szerelési munkákat és
ezévben kérte, hogy
mint önálló
a munkás-paraszt feveiezők X. értekezletét
szerelőt osszuk be. Jó munkájával
A Dé.niagyaroiszág és Viharsarok
szerkesztősége
december
ezt kiérdemelte. Azóta
csöfekteSimon Islvánné DlSZ-lia'al Gépi.- 28-án, vasárnap reggel 9 órakor a Csongrádmegyei Nyomdaipari Vitt
tőseket
vé ;ez, ront szakmunkás
brigádja is csupa fiatal inat (Dé magyaro.szág Nyomda) k" túrtermében ártja Szeged és Szeés ezer forinton felül l'veres ha- szegező
ged Járás munkás párasat levéező nek X. összevont teve eső értekezvonta. Sztálin elvtárs 73. születés, elvtársnökből áll. Ezév első ne- letét. Az értekez'ctcn Nagy Pál ehta:a. 3 Déimagysrország Metfctaitö.
nappal
elmaradtak
napjára fe'ajánlását
b e c s ü l t e i gyedében 8
bizottságának vezetője számol be a eve czök évi munkájáról. Ismerteljesítette. 127 százalékos telje, tarvük teljesítésében- Lemaradásé. teti. hogyan erősödött a leve'ező mozgatóin az 1052. évben s milyen
|
kat
azonban
behozták.
A
decemsítményét 138-ra növelte.
ber 21-1 felajánlások előtt 108—109 eredményes munkát végeztek a munkás-paraszt levelezők, hogyan íe
De nem elégszik meg az elért I százalékot
értek el a munkában. gitették a terv fellesitéséért foiyó harcot. Az értekezleten r. sierkrs*
eredményekkel, teljesítménye
ák Sztálin
elvtárs
születésnapjára tőség könyvjuta'omhan részesíti a legjobb levelez'ket. akik fáradtsá
landó növelésével, hanem
arra 1 már 120 százalékkal doigoztak. így got nem kímélve segítették a pártaajtó munkáját. Ekkor adja át n
szerkesztőség a ,,kiváló levelező" nmek tért a jnla'mat, a Délmagyar
törekszik, hogy kimagas'.óbb ered- | köszöntötték a nagy Sztálint.
ország levelezőinek vándorserlegét. Az értekezletet n Nemzeti Színház
Makal István a „Felszabadulás" ményeket érjen el.
művészei kultúrműsorral teszik sz nessé.
Hegedűs Antal
Sipnlkó
Gyula.
Asztalos KTSZ üzemben nem tar-

I
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Közel három mázsa lisztet rejt egetett és mégis vásárolta a kenyeret
Ötvös lslvá\i ásotthalmi kulák
Kétévi börtönre ítélte a bíróság
Nem mindenki
isirierte
eddig
Asotthnlmán ü'víis István kulákol,
de most bkölbeszorul a. i község,
bell dolgozó parasztok keze e név
hallatára.
.
Mindenü't azt hallani a -.községben:
— A gyalázatos
megkcHroiítolt
bennünket azzal, hogy nagy menynyiségü zsírt,
lisztet,
iparvlkket.
ruhaneműt és motorkerékpár*
rejtegetett, közben
azt
híresefe/te,
hogy ő a legszegényebb
ember...
Érthető a becsületes
ásotthalmi
dolgozó parasztok
felháborodása,
ötvös Istvánnál,
akinek földje,
szőleje, füszerüzlete és korlátolt
borkimérése vott,

na fs lekerült a padlásról, amit
azért dugóit <el, hogy „most a ta.
karmányszük
időben
segítse a
megszorult do\gozó parasztokat t a „
karmánnyal."
Ugyanakkor takar,
mányb&adási kötelezettségét nem
teljesítette.

— Jöjjön miiHlenki hozzám
vásárolni, nálam hitelbe lehet kapni
mindent — ezt Hangoztatta a dolgozók elöt', amikkor még megvolt a
bojtja.
Természetesen
becsapta
ötvös István a tdolgozó parasztokat. Anrlkor fizetésre került a sor,
kétszer-háromszor nagyobb árat f zetteCett mindenkivel, mint amenynyit valójában
vkásároltak
nála.
Ipai engedélyének bevonása
után
ls folytatta a z
árucikkek
össze230 féle árucikket
találtak.
vásárlását. Az eldugott áruk nagyamelyeket elrejtett n közfogyasztás része már romlásnak indult; a szöelöl olymódon, hogy ezek az áruk vetek egyrésze úgy mállott széjidővel
tönkrfcmen jenek.
Nedves jel. mint a megsárgulj, molyrágta
ólpadlásra s
különböző helyekre könyv lapja. Az eldugott szappan
felismerhetetlenségig
piszkos,
dugta a ruhaneműt, a gyufát,
a i,s a
»ót és az árucikkek felsorolhatet- földes volt.
Többtlízezer forint értékű áru és
lan sokaságát
A hivatalos megállapítás szerint ötvös István töb- pénzkészlete ellenére rossz ruhába
bek közt 287 kilogramm
tisztel, 70 járt ö t v ö s István kulák és folyton
kilogramm zsírt, 10 kilogramm zd- azt hangoztatta, hogy egy flllésrje
rolt szeget, 12 kilogramm
szappant, I sincs. A tavasszal is „szegénysé.
126 doboz gyulái, 280 csomag
ci- I gével" akarta elodázni borbeadást
A
garettapapírt. 30 pár harisnyát,
22 kötelezettségének teljesítését.
kilogramm sót rejtett el.
Az
a tanácsnál ítzf mondotta, hogy s.egy
legfelháborilóbb,
hogy
a nagy- ! deci bor az nem sok. de. apny 'á se
találni."
Amikor
mennyiségű liszt mellett állandóan lehet pincéjébe
ellenvette a
kenyeret, ezzel akarva azonban az állam emberei
zavart kelteni a kenyérellátásunk, őrizték. ezzel fogadta őket;
— Milyen bot
tetszik
kedveban. Hat kocsi értékes lucemaszé-

H o g y a n segíti az Egyetemi Könyvhar
az iftúságoT tanulmányi m u n k á j á b a n ?
Ciocialls'a
kuHúrpolilikánk
újabb sikerét jelenti az <i
30.000 forin', melyet uz Egyetemi
Könyvtárnak utalt ki a Közoktatásügyi Minisztérium a rendes évi
előirányzaton felül tankönyvvásárlás céljaira.
A rendelkezés
a
felhasználás
módjá' i« szabályozza. Ennek értelmében a Tanulmányi Osztályokkal való megállapodás
u*án a
könyvtár kb. 400 darab tankönyvvel segíti pár'unknak azt az általános célkitűzéséi, hogy az egyelem szocialista
társadalmunk építéséhez szakmailag jól felkészült
kádereket adjon. A t a n k ö n y v e k o t
a Tanulmányi
Osztály javaslata
alapján osztja szét u könyvtár, az
arra rászorultak közt, egészen,csekély használati díj ellenében.
A tankönyvek
kölcsönzésének
oz a módja igén alkalmas eszköz
lesz a szocialista tulajdon megóvásának és gondos
kezelésének
nevelésére. Az elgondolás az, hogy
egy«így tankönyv 4 éven át maradjon olya n állapotban, hogy azl
zökkenés mentesen lehessen használni tanulás céljaira. Igy
már
kezdetben megállapítható lesz az,
hogy egyetemi hallgatóink közül,
ki az, akinek szívügye a magyar
nép vagyonának gondos ápolása,
épségben
tartása.
Nyilvánvaló,
hogy nz, aki
napi. munkájának
egy fontos „szerszámát"
használhatatlanná teszt, avagy
épségben
megőrzi, a®
egyéves használaté
után tanújelét adta annak, hogy az
Illető hogyan viszonyul a szocializmust épi'ő problémáinkhoz. m'«
lyen tagja lesz szocialista
társadalmunknak, mit várhatnak télé a
jövőben, mert hiszen egy év magatartásának,
munkájának
egész
egyéniségének
fényképet
fogja
H könyvre — ismertető bélyegzőként rányomni.

sem a DlSZ-szervezetek, sem egyes
Tanulmányi OSzíályok
az ankét
előkészítéséhez n maguk
xéazéröl
nem járultak
hozzá a megfelelő
mértékben.
Mindezek ellenére az
ankéton jó ötleteket és sok segítséget kapott a könyvtár munkájához.
A vasárnapi . nyi'vatartás már
az ősz
folyamán bevezette az
Egyetemi Könyvtár. — A vizsgaidőszak alatt újabb olvasóhelyiségei nyit és a napi
nyitvatartási
időt is meghosszabbítja a könyvtár.
f e l v e t ő d ö t t a kari
olvasótermek problémája, amelynek
megvalósítása a közeljövő egy : k'
komoly feladata lesz.
A látogatók jobb kiszolgálása érdekében készítette el a könyvtár,
a mintegy 10.000 müvet felölelő olvasói katalógust, mely a feldolgozott korszerű é 3
köveítelményekuek magfelelő műveket szak és abc
elrendezésé' tartalmazza. Az ajánlók a la lógushoz
készült
Ulmutetctáblázat szövege ée. képel szemléltető módon mutaMják be a z olvasónak a katalógusok rendszerét.
A keresést könnyíti
meg az „in..
dex"~katalógus is.
December végére készíti el
n
könyvtár a marxista müvek tárgyi
és címszavas katalógusát, — mely
mintegy 8000 cédulán tárja fel a
marxizmuá-teninizmus
egyes műveinek tartalmi ismertetését. Az
SZKP XIX. kongresszusa anyagát
tanulmányozók részére adjd közre
a könyvtár „közoktatásügy,
irc.
dalom és művészet" cimü ajánlójegyzékét.
\ könyvtárak
rua mindenütt,
de különösen
egyetemeirken a fejlődés, az önképzés jelentős
tényezőivé váltak.
Azontúl, hogy igénybevesszük az Egyetemi Könyvtár segítségét nap' feladataink jobb elvégzéséhez, viszonzásul segítsük építő kritikánkkal,
akár előszóval, személyes
közlés
útján, akár pedig a könyvtár folyosóján
elhelyezett
„kívánság
láda" közvetítésével.
Alolnár István

seiéi, fehér vagy piros, óbor, vagy
új? Kerüljenek beljebb,
mindjárt
hozok egy kancsóval.
Volt tehát bora a kuláknak, nem
kevesebb, mint

hateaer liter,
csak a kötelezettség teljesítését
akarta szabotálni. Mosl a házkutatás során pedig olya n takarékkönyvet találtak nála, amiben
a
nevére írva 7000 forint volt. amit
bármelyik pillanatban
kivehetett,
mint saját kézpénzkészletét. Ilyen
hát ötvös István ásotthalmi kulák,
aki „szegénynek" tüntette fel. maga.1. De rokonai 6e különbek nála. Sógora, Beesik Mátyás, voít
cséplőgéptulajdonos, 40 holdas kulák, arról nevezetes, hogy rendszeresen szabotálja a beadást.
Amikor leleplezték az árurejtegttó kulákot, fia. ifj. ötvös István,
aki a Betonútépítő Vállalathoz furakodott be gépkocsivezetőnek, ellopva a vállalat
kocsiját,
mag
akarta szöktetni apját a községből.
De ez nem sikerült a
leleplezett
kulákoknak.
Az árurejtegető ötvös István kulákot a dolgozó nép bíróság ' elé
álltíotta. A község lakossága meg.
elégedéssel vet le tudomásul, hogy
két évi börtönt, 2000 forint pénzbüntetést és 2000 forint vagyonelkobzást szabott ki rá a nép bírósága.

*

Párthirek

M e g n y í l t „a 150 éves
M a g y a r Nemzeti M ú z e u m " kiállítás
A Magyar Nemzeti Múzeum 150
éves fennállása alkalmából hétfőn
délben a Nemzeti Múzeum ünnepélyesen
feldíszített
dísztermében
megnyílt „A 150 éve s Magyar Nemzet} Múzeum" című kiállítás.
Pogány Ö. Gábor bevezető szavai után Jánosi Ferenc, a népművelési
miniszter e'ső helyettese
mondott ünnepi beszédet.
Jelentős ünneppé avatja a mai napot egyfelől az, hogy egyik fontos
kulturális intézményünk alapvetéséről emlékezünk meg, másfelől pedig
az, hogy másfélszázados munka
sok komoly eredményét tárhatjuk
összegyűjtve népünk el'é — mondotta.
A továbbiakban János} Ferenc
Idézte a Nemzeti Múzoum fkapítóinak emlékét, majd beszámolt arról, hogy a felszabadulás után a
párt segítségével
múzeum-ügyünk
is megindult a felemelkedés útján.
A 150. évforduló alkalmából nem
elég a nagy múltra emlékezni —

A S Z O T I. nyerte az országos kötöttfogású
birkózó c s a p a t b a j n o k s á g o t
Az országos kötöttfogású birkózó
csapatba,luokság döntő
mérkőzéseit
szombaton és
vasárnap
tartották
meg a rókuói tornacsarnokban nagy
érdeklődés mellett. Az. 1952. évi or.
szagos kötöttfogású birkózó csapatbajnokságot nagy küzde'em után a
SZOT 1. csapata nverte, 10 ponttal.
Második Honvéd SE 8 nont, 3. Dózsa SE 6 pont, 4. SZOT H. 4 pont, 5.
Bástya SE 1 pont; 6. Haladás SE 1
pont. A bajnokságért a második napon ie naigy küzdelem folyt. A Hon-

Sztálin elvtárs születésnapja tiszteletére rendezett ünnepi rpórimérkőzeneken sportolóink
kitűnő eredtnéryt drlek el. A 100 méteres női
hátúszásban Hunyadit Magda 1:16.8
kitűnő idővel új
Ifjúsági
csúcsot
úszott. A 100 méteres gyorsúszásban
Kádas 58 mp-es jó időt ért el. A
200 m-es férfi mellúszást
Kunsági
nyerte 2:48-al
A 100
m-es női
gyorsúszásban
első Szőke
tető
1:07.8. A 200 m e« női
pillangó,
úszást Székely Éva nyerte 2:55 kinői mellI D Ö J A R A S J E L E N T É S váló Idővel. A 200 m-es
Nóvák Éva 2:58.6;
Várható idűlárás úszás győztese
Tumkedd estig
Váltó, 200 m-es férfi pillangóúszást

MOZI

Szabadság:

Cirkusz

cember 24-ig).
Vörös

Csillag:

(december 24-ig).
Táklya:

Az

Májusban

po ondján

(de-

acélt

mtgedzik

történt

(decem-

ber 24.fg)
Az előadások fél 6 ée fél 8 órakor
kezdődnek.
SZÍNHÁZ

Este 7 órakor: Állami áruház. Tolsztoj bérlet (5).

sportmérkőzéseken

pek nyerte 2:41.9. A vízilabda kupa
döntőjén a Bp. Dózsa 4:2 (2:1) arány,
ban győzött a Bp. Bástya: ellen.
Az
ünnepi céUövűversenyen" versenyzőink két országos csúcsot értek el KIsz György Lajosné Bp. Honvéd 557-el, az ötös csapatversenyben
a P Vasas 300/2814-el értek el or.
szágos csúcsot.
Dosztály
János (Bp. Zalka Máté)
60/572-vol
beállította a® országos
csúcsot.
Korcsolyázóén 1? kitűnően sikerüli
Jégsport
bemutatóval
íinnepeKélc
Sztálin elvtárs 73. születésnapját.

Szfáíinváros csapata és a VL Sortex az NB I-ben

A másodosztály négy csoportbajnoIcának
osztá'yozó
mérkőzéséből a
Sztálini Vasmű
Építők
került ki
győztesként négy ponttal, 2. a Vörös
Lobogó Sortext 3 ponttal, (7:4) gfté
•airúny, 3. a Vasas Izizó 3 ponttal,
(5:5); 4. a Miskolci Honvéd 2 ponta z tal. A vasárnapi mérkőzések hoztál?

mérséklődik. Az
sé erősödik, a
alig változik.
Várható hőmérsékleti értékek
ország
területére:
Kedd reggel 0—
mínusz 3. délben 3—6 fok között A
várható napi
középhőmérséklet de.
kedden
négy
fok
c e m b e K 23-án,
alatt lesz

véd 7:l.re győzött a Haladás ellen:
Dózsa 5:3~ra győzte le a SZOT ILŐt.
A SZOT I. 6:2 arányban győzött a
Bástya ellen. A Dózsa 8:0-rui a Ha
Indás ellen. A Honvéd 5:3 ra a Bétya ellen s végül a
8ZOT I
7:0
arányban győzte le a SZOT II caa.
patát. A nagyszabású sportműsor sí.
mán, zavartalanul zajlott le. a vet .'fenybírók és a zsűri egy mérkőzéstől eltekintve, klfogásta/lanul működtek.
A szombati SZOT I.—Honvéd
0:2-es mérkőzésen a bírók többszőr
tévedtek a Honvéd osapat kárára.

Jó eredmények az ünnepi

Értesítjük az alapismereti, alapfokú és középfokú propagandista
szeminárium vezetőit, hogy részükre a soronlévo anyaghoz az útmu.
taté megérkezett. Kérjük, hogy
vegyék át a Pártoklatás Házóban.
Agit. Prop Osztály

zó
felhőzet,
néhány
helyen, inkább csak
északon és keleten futó eső
v a g y futó
havazás
Az
északnyugati,
északi szól lassan
éjszakai lehűlés kisnapnál! hőmérséklet

folytatta —. világosan látni kell a
még nagyobb jövő feladatait.
Ezek: szorosan kapcsolódni öléves terveink legfoniosabb politikai, gazdasági, kulturális feladata
hoz, szocializmust építő, békét védő
népünk égeté kérdéseihez, a szovjet
tapasztalatok rendszeres, mélyreható
felhasználásával kialakítani és kiszélesíteni az ideológiailag szilárdan megalapozott tudományos munkát, ennek alapján biztosítani múzeumaink eleven, harcos, a felvetődő kérdésekre gyorsan reagáló agitációs, népművelési munkáját.
Népünk
érdeklődése, szex-etet.,
támogatása ma megvan. Az szükséges, hogy múzeumaink, múzeumügyünk dolgozói forrjanak egészen
egybe népünkkel, szolgálják teljes
hűséggel érdekeit — fejezte be beszédét Jánosi Ferenc.
Ezután Fülep Lajos, az Országos Magyar Történeti Múzeum főigazgatója tartott előadást, m a j d
a megjelentek megtekintették a kiállítást.

még a döntést
Debrecenben Vasas
Izzó—Miskolci
Honvéd
2:2.
(0:0)
aranyban
döntetlenül
mérkőzött.
Cegléden ugvancsak döntetlenül végződött 2:2 (1:1) a:
Sztá+'ni Vasmű
Építők—Vörös Lobogó Sortext
Építők. Az NB I-be, tehát a Sztálin Vasmű Építők cs a. Vörös Lobogó Ser,
text csapata Jutott,

•
Magyar Népköztársasági Kupa labdarugó mérkőzések: Gyulai ÉpítőkSzegedi Lokomotív 10:0 (5:0). A kitűnő formában játszó gyulaiak le.
hengerelték a gyengén Játszó Szegedi I okomotivot. Oro-házi Kinizsi—Szegedi Dózsa 3:1, (2:1). Az NB 11-es
orosházi csapat nagy küzdelem utan
győzött a Szegedi Dózt-a ellen. Az
Sz. Lokomotív és az Sz Dózsa' kiestek a Magyar Népköztársasági Kupa további küzdelmedbűi
A VTSB

FELHIVASA

A VTSB felhívja a sportköri és területi elnököket, hogy az 1952. évMUZEUM
végi
tervje!entés
nyomtatványainak
Fejlődéstörténeti kiállítás; Móra Fekitöltése megtanulása céljárenc: emlékkiállítás, Fehértó élővilága helyes
ból. feltétlen Jelenjenek meg kedden
kiállítás: hétfő kivételével
minden- eote
6 órakor a VTSB ben.
nap 10 órától este 6 óráig.
KÖNYVTAR

TENISZ

R0PLABD

A röplabda Intézők a Játékod iga. •
zolványatkat,
felülvizsgálatra adják
be a szövetségbe. A felülbélyegzec nél szükséges az MHK és a sportorvosi igazolvány is
A felülvizsgálás
december 23—30.a között este 8 - 8
óra között történik
Nemhivatalos

totóeredmények

12 találatoe szelvény nem akadt.
11 tató-latot 28 pályázó
ért eJ. A
nyeremény
egyenkint kb. 1625 ft.
288 pályázó ért el 10 találatot, ezek
egyenkint kb- 157.50 ft-t nyernek A
9 találatos szelvények száma
1840
drb Ebben a nyerőosztálvbfln kb.
32 ft 50 fillér Jut egy-egy nyerőszc'vényre.
*

A góltotó 17. fordulójában 14 pályazó ért el 3 találatot. A nyereménv

Somogyi: Délelőtt,. 10-től este 7-tg,
tenisz szakosztály elnökség tag- egyenkint kb. 100 forint.
(Künyvkölcsönzés: délután 2-től este jai Aszerdán
este 6 órakor fontos érti óráig.)
Totóeredmények
jelenjenek meg a VFSBAz Egyetemi Könyvtár nyitvatartási tekezleten
bcn.
x, x, 1, x, 1. x, 1, 1, 2, 2, l, 2
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dék
előtt to-iől este ö-ig, hétfőn 2-től este 0-tg. Kölcsönzés 12-165 este B-ig,
hétfőn 2-től este 3-ig. Vasárnap nyílva 9-t öl l'l óráig
A RÁDIÓ MAI MCSORA:
üorklt (llorváth M.-u. 3. MSZT székDecember 23, kedd
ház); Hétköznapokon
délelőtt 10-töl
doboz, 10 Hírek. 10.10 Filmzene, 10
2-tg; délután 3-tói 7-ig. Könyvköl.
óra 25 Zongora, 10.40 Zenekari mü.
KOSSUTH R A D I O
A könyvtár
ezen
téltnenöleg
vek,
15 Ének — hegedű. 15 25 R.csönzés.
5 Reggeli zene, 5.30 Hírek. 6 Fa.
16.10 Délutáni muzufka,
ts foglalkozik nz ifjúság tanulási
lurádló. 7 Hanglemezek, 7.45 Leve- dióegyütteő
17
10
orosz muzsika, 13
problémáival. December 5-én ollezők jelentik, 8 Hanglemezek, 11 30 óra 10Klasszikus
Előadás,
Szív küldi, 19
Elméleti
színvonolunW
emelését
Asszonyrovat, 11.50 Nvitány, 12 Hí- óra 05 Előadás. 18.45
vasói ankétét. rendezett,
melynek
19.35 Szlrrifónikus
rek, 12.30 Dalok. 13 Magyar muzsi- zene, 20.15 Sportnegyedóra,
sl segíti e l ő az
22 Népközponti kérdése, a vizsgaidőszak
ka 13.30 Zenekari szám, 1415 Hang- zene.
alatti segítségnyújtás
módozata'versenyzenekar, 15.30 Gvennckzene,
15.50 Ének — zongora. 18 20 Ajánnak megbeszélése volt. — Sajnos
dékműsor, 18.45 Orosz nvelvlecke 17
Hírek, 17.15 Egy falu — egv nóta,
17.45 Termelési híradó, ÍR Diákln
EGY drb 250x80 cm-es fehér, egyduló, 18.20 Előadás, 19 Hangos újér árnyú ajtó tokkal eladó
Tóthné,
ság, 20 Hirek, 20.10 Régi karácsoÁprilis 4-útja 14.
nyok. 20 40 Szomszédaink t.-ínczené200 kg-os P R Í M A
zsír-sertés etadő.
Je. 21.20 H a n g ' e m e z e k , 22 Hírek. 22
lehel u. 18.
óra 20 Hangverseny, 23.20 OperettEl.ADO egy női kerékpár, vagy rá- GÁZREZSÓ, takarékégöo. fűrészporos részletek
fi „ í r t elcsei-élhető
Gogoly ü IS. k ' ' \ hiik kisebb és nagyobb, r'adók.
PETŐFI RADIO
hV-suih Lajc« sgt. 23, fldszt. 10 ajtó.
fte-ék
6 Szórakoztató zene, 6.45
KórusI 2 drb 1 SZÁRNYAS 100x200-as al- SERTÉS, 170 kg, eladó. Szivárvány művek.
6.55
Torna. 7 Sportindu'ók,
tét tokkal együtt vesz Délrost. Sze- U. 4/n
7.35 Népda'ok. 8.30 Zenekari muzsigeti. Lenin u. 0.
5 HÓNAPOS süldő. fejőstehén eladó. ka,
9.20 Gyermekrádió, 0 40 Zenélő
ÍRÓGÉPET, asztalt vesz Délrwt. Sze- t:J Petőfi telep, Herczeg tanya.
gei. T,enin u. 8.1
RÉSZLETFIZETÉSRE
kombinált
és
KÉPEIT
keretez e.se
és lavlttassa hátészobát készítek. Kossuth L. ogt.
li'árpállnénáJ, Sztálin krt 53
5 ezám.
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Fűszerés Édességkereskedel
mi Vállalat szegedi fiókja 1952
december 29—30—3! -én

leltár miatt zárva.
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Kcrjük a Kiskereskedelmi szer.
vek
valamint a Földmüvesszövetkezetek és közületek vásár,
lásaikat
december
hó
27-ig
tegyék mag

i

DÉLMAG YARORSZAG

politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMBORI

JANOS

Szerkeszti; a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin it. 11.
Telefon: 35—35 és 40-80
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u ».
Telefon: 31—16 és 35-00
Csongradmegye! Nyomdalpari
Vállalat, Szeged
Fe'elös vezető: Vincza György -

DÉ LM A G Y A R O R S Z A G
ÉS V I H A R S A R O K
előfizető

1953-as

évre

falinaptárt kap
A

iadóliívatal
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