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I r t a : F E R E N C Z L Á S Z L Ó 

Szinte hihetetlennek l&íseák, 
íftagg a negyedik békekará-
aansiyt ünnepeljük Szegeden. 
Még at idegeinkben vibrál a 
Mboru , a felrobbantott Ti-
flSúhid, a pusztítás szegedi 
szimbóluma; ugyan már épü-
Jvőbeu van, de még nincs hely-
ösáiiiivu. A lelkek békéje is 
*s&k lassan épül, ugylálszik 
St háborús évhez legalább öt 
békeévre van szükség. ho«y 
S sebek behegedjenek. Ma 
imégj' frissek az emlékek és 
5»eLye» ha emlékeznünk kell, 
kogy a gyógyulási folyamat 
ir* tudatos legyen. 

1 9 4 4 karácsonyán az or-
saag szivében még dörögtek 
az ágyuk, a megvert náeíha-
éák és Szálasi gyászvttézei, 
ftz mri Magyarország büntu-
afatpe szolgaival, nyugat felé 
igyekeztek menteni bőrüket, 
iáú ugyanekkor Debrecenben, 
Szegeden, a keleti és déli or-
ftgágréázek hólepte mezői fe-
lad az uj világ harsouásahir-
íáeite uiár a demokratikus, né-
pi Magyarország ígéretéi. 

Létrejött a demokratikus 
arak összefogása, a Nemzeti 
llivotUágOk, népi) kormány, 
földosztás, megkezdődött a 
qptgy demokratikus átaiaku-
fás. Évek multán egyre in-
kább kidomborodik ezeknek 
éi forradalmi jellegű lépé-
seknek a történelmi jelentő-
stóy. ós bittérbe szorulnak 
azok az apró-cseprő szépsóg-
Sübák, amelyek minden ilyen 
aagyjclenlőségű átalakulás-
i a k a szükségszerű velejárói. 
Az ideiglenes kormány iutéz-
Ifeedó&ei nyomán megszűnt 
iía-íyarorszúgon a feudálka-
gttaüsta rendszer. .Az állam-
jküiaiom a munkásság, pa-
fíasetsáe és a dolgozó értel-
miség kezébe került, bár az 
ílísö időkben, szükségszerűen 
a t&viLézletl uralkodóosztáiy 
k§pvjselöi is szóhoz jutottak 
Hadsereget keltett iélálííta-
wank, ametv kiveszi a részét 
s> folazabaditás nagy müvé-
Skü s nem nélkülözhettük a 
Horthy-hadsereg katonáit 
aem. Szükség voll minden 
-kézre a romok cltakaritási-
l»au is, 

Í 9 4 ő karácsony ui az ép-
pen lezajlott választások jc-«'ébeti ünnepelte az ország. 

ogkezdtüli a romok eltaka-
rásá t , a legszükségesebb 

-közlekedési eszközök és gyé-
euk helyreállítását, parasztsá-

£ink nagy erőfeszítéssel igye-

jzett biztosítani az ország 
rálátását. Bebizonyult, hogy a 
Magyar Kommunista Párt 
nemcsak az ellenállási harc-
la i i járt elől, hanem az ujjá-
Ipitéslie-n is az ország moto-
ra, Mig n munkásság és a 
Söldliözjutoit szegény paraszt-

az újjáépítési feladatok-
ra öaszpónlosilotta erejét, a 
tőbekólinlotí, megzavarodott 
reakéió felocsúdott kábul tsá-
gábít, működési terepet kere-
sett és-talált a demokratikus 
tábor jobbszárnyán, a Füg-
geíb u Kisgazdapártban. Tö-
mődéivel többséget szerzett 
nek; a választásokon, meghó-

dította a vezetőségét és meg-
kezdte a földalatti szervez-
kedést is a demokrácia ellen. 
A kormányban ülő emberei 
segítségével igyekezett magá-
nak meghódítani áz állam 
kulcspozícióit, a fegyveres ha-
talmat s főleg arm töreke-
dett, hogy a közellátás nehéz-
ségeit fokozva kihasználva 
elégedetlenséget szítson a de-
mokráciával szemben. Soha 
nem tapasztalt hevességű in-
fláció vette kezdetéi, amely 
nyomorba döntötte a dolgo-
zókat, nyerészkedési lehetősé-
get jelentett a nagytőkének s 
végső szakaszában már meg-
bénulással fenyegette az egész 
gazdasági életet. Az MKP fel-
vette minden vonalon a har-
cot a reakció elten. Pártunk 
kezdeményezésére a függet-
lenségi fronton belül-megala-
kult a baJoktati pártok blokk-
ja, a munkás tömegek kimen-
tek az utcára és hatalmas 
megmozdulásaikkal időről-
időre visszavetették nz elő-
retörő reakciót. A Baloldali 
Blokk igyekezett visszaszorí-
tani a gazdasági reakciót, 
megfékezni a feketézőket és 
uzsorásokat és meg akarta 
tisztítani ar. államgépezetet a 
reakciós tisztviselőktől. Ezek 

a lépések nem járhattak tel-
jes sikerrel, de előkészítet-
ték a talajt az erélyes leszl-
molásra. 

946 karácsonyán mar 
fellélegezhettek a dolgozók. A 
megerőltető munkától és nél-
külözésektől lesoványodott 
arcokon felderengett a jövő-

. be vetett remény biztató mo-
solya. Három hónappal az-
előtt sikerült megállítani az 
Inflációt. Az MKP vezetősége 
minden kárörvendő, rosszhi-
szemű lekicsinylés dacára 
végrehajtotta a gazdasági cso-
dál Megteremtette a jó pénzt, 
a forintot. Karácsony után 
pár hónappal Rákosi elvtárs 
merészen, de mégis biztos ta-
lajon állva, felvetette a terv-
gazdálkodás gondolalát. Min-
denekelőtt azonban le kétlett 
számolni a koalícióba befura-
kodó t'eakcíóvvd). fín tk l .ász ló 
belügyminiszter elvtársunk 
erélyes kézzeí nyuil bele a 
darázsfészekbe, leleplezte n 
horthysta katonatisztek és 
diplomaták összeesküvéséi. 
Megsemmisült a Kisgazdapárt 
jobboldali reakeiós szárnya. 

A reakció uj működési te-
repei keresett, d ; most már 
a koalíción kívül. Az egvsé-

ges koalíció ezúttal könnyeb-
ben elbánt az uj fasiszta, Su-
lyok-féle Szabadságpárttal, a 
mely nyíltan szint vallott a 
közben egyre támadóbban je-
lentkező amerikai imperializ-
mus mellett. Szegjed szemta-
núja volt az újfasiszta reak-
ció feilobbanásának, leleple-
ződésének és csúnya bukásá-
nak. A megerősödött demo-
krácia most már bátran a vá-
lasztási urnákhoz szólította a 
magyar népet, hogy ítélkez-
zen ellenségei felett. Szabad 
vetélkedést engedélyezett a fa-
sizmus uj pártjának, Pfei f-
feréknek is s áz eredmény a 
Magyar Kommunista Párt 
győzelme lett. Az a párt lett 
az első az országban, amely 
három éven keresztül ádáz 
harcot vivva a demokrácia 
ellenségeivel, előljárt az or-
szág újjáépítésében. Három 
év harca és munkája elegen-
dő bizonyítékot nyújtott a 
magyar népnek, hogy a sokat 
rágalmazott Magyar Kommu-
nista Párt az igazi barátja, 

I ügyének megbízható és rá-
termett képviselője. 

11947 
karácsonyát ünne-

peljük. Egy fokkal isméi de-
rűsebbek az arcok, fényeseb-

A Maivar tamunista Párt 
karácsonyi üdvözlete Szegeti dolgozóihoz 

Elvtársak! N e g y e d s z e r ünnepeljük felszabadulásunk óta ka rácson v ünnepét. A 
négy karácsony kőzött eltett idő alatt a Magyar Kommunista Párt vezetése mellett erő-
södött meg i f jú demokráciánk A nép érdekében végzett szívós munkánkkal érdemel-
tük kí n dolgozók bizalmát. Politikai és gazdasági sikereink megbecsültté tettek ben-
nünkét más demokratikus népek előtt is. Jelentős helyet kaptunk a világ békéjének 
őrzői sorában. Megérdemelten ünnepelhetjük a Szeretet és Béke ünnepét. A kerületi, 
üzemi, tanyai és falusi pártszervezetek kommunistáinak és minden dolgozónak kel-
lemes és boldog karácsonyi ünnepeket kiván a Magyar Kommunista P á n 

t Nagy szeged Végrehajt® Bizottsága 

Hévai József elvtárs üdvözlete 
Szeged dolgozóinak 
A Délmagyarországon k eresztől — amelyhez külö-

nös belső kapcsolatok fűznek, hiszen egyike voltam a fel-
szabadulás utón a Bélraagya Forszig nu-galapitólnak —, 
köldök Szeged dolgozóinak, minden elv társamnak meleg 
üdvözletet es Jó ünnepi kívánságokat. Remélem, ahogyan 
a felszabadulás utáni harmad ik karácsonyi a magyar nép 
teljesebb és lélekben egészségesebb, boldogabb erővel és 
jöí f i e í r éü l h i t en me g y « rupodva ünnepli, ugyanúgy a 
magyar demokrácia ezután következő karácsonyait Is a 
béke, a nyugodt fejlődés és az egyre szilárdabb nemzeti 
egység jegyében fogja ünnepelni. • 

Csak az emberi testvériség 
hozhat megbékélést 

XII. Plus karácsonyi Üzenete 
A vatikáni rádió szerdán dél-

előtt közvetítette XII. i'ius pá-
pának karácsonyi üzenetét. 

A pápa -beszédének bevezető-
jében hangoztatta, hogy a kará-
csony hagyományos ünnepén 
sem akarja "szem élőt téveszteni 
az európai helyzet súlyosságát. 
Titáni harcra vén szükség n 
gyűlölet, a romlás, a széthúzás 
szelleme eilen, amely elválaszt-
ja az embert az embertöt. Mind-

Jansárbaa államosítják 
a nagybankokat 

Vas Zoltán elvtárs a Szabad-
ságnak adott nyilatkozatában el-
mondja. hogy az állami ban-
kok intéző bizottsága elhatá-
rozta, hogy jaguár 1-én minden 
első kúriába tartozó pénzinté-
zetet áltamosilanak. Megtették 
RZ intézkedéseket, hogy a ban-
kok vagyonukat no Tüntethes-
sék el. 

azokat, akik hajlandók erre az 
ellenállásra - a jóakaratú em-
bereket — hatalmas testvéri kö-
zösségbe kett tömöríteni, amely-
nek megalakítására már a bet-
lehemi üzenet hivta íeí az. em-j 

| beriséget. 
A továbbiakban megem léke- i 

zett n nagyhatalmak londoni ér-l 
iekezletéről és hangoztatta: Csak 
az emberi testvériség győzelme 
gyógyíthatja meg a világot és 
hozhatja meg a megbékélést. 

Varga István 
me§«ianíefését kivsfelik 

A csepeli Weisz Mannfréd-
lyAr összbizalmi értekezlete el-
határozta, hogy a görög szabad-
ságharcosok Támogatására a 
gyár dolgozói három hónapig 
minden inásocflk hólon kerese-
tük cgv százalékáról lemondanak. 
Az értekezlet másik határozatá-
ban tudomásul vette Varán Ist-
vánnak, az Anyag- és Arfiivatai 
volt vezetőjének lemondását. F.z 
rámutat arra, hogy Varga textil-
rendeletévet többmillió' forintos 
kárt okozott a dolgozó nép szé-
les rétegeinek. Ezért a Weisz 
Mannfréd-gyári munkások köve-
lelik Varga István szigorú fele-
lősségre vonását és a munkás-
biróság elé való állítását. 

bek a dolgozók szemei A; 
karácsonyfa fényeinél ir. ir 
apróbb a jándékokat vehetünk 
észre. Ma már a becsülete-
sen dolgozó munkásember 
gyermekei is őrülhetnek s 
csendesen őrülnek velük » 
szülök is. Nem feledkezünk 
meg a munkanélküliekről, a 
közmunkásokról, • akiknek 
gyermekei a karácsonyfa ra-
gyogást még legfeljebb csak 
a Magyar Demokratikus Nők 
Szövetségénél, vagy ;s Nem-
zeti Segély szeretettel meg-
rendezett ünnepélyein élvez-
hetik, de nekik is érezniük kell, 
hogy a következő karácsonyt 
már az otthon kedves csalá-
di kórében ünnepelhetik 
Mert az 1947-es karácsonyfák 
fényéi már biztatóan világíta-
nak a jövő évbe. A legna-
gyobb potitlkaá akadályokat 
már eltakarítottuk az útból, 
most a gazdasági reakció lé : 

törése van a soron. Átléptük 
a nagy választóvonalat, ame-
lyen tul a uépi demokrácia 
vau. A hatatom most már — 
a Pfeiffer-párt megszűnése 
után — véglegesen a nép, a 

l dolgozók, a munkások, *pa-
' rasztok és haladó értelmiség 
'kezében van. Gazdasági té-
1 ren ís már jelentős haladást: 
tettünk. A nagytőkések a bá-
nyászatban és nehéziparban 
visszaszorultak és a társadal-
mi szektor túlsúlyba jatott. A 
könnyűiparban még ők van-
nak többségben, de a fejlődés 
itf sem állhat meg. Ki fogjuk 
szoritaní a gazdasági életből 

f is a nép ellenségeit. Ugyan-
ekkor tágabb lehetőségek 
nyitnak a kisipar, a kiskeres-

{kedeiem fe a szövetkezetek 
i fejlődése előtt ís. 

I A mai karáesony na épiKS-
i munka, a hároméves I w jc-
' gyében van. A 3 év óta tartó 
aszály megnehezítette, de 
megakadályozni nem tudta a 
Terv teljesítését. Mint a vetés, 
kezdenek kibújni a földbőt az 
ujj gyárak, a jövendő jótét 
alapja. Mi köz fen még harco-
lunk a reakcióval, amely sza-
botál és sérelmes lextürende-
letekkel lepi meg ö dolgozó-
kat, már rakjuk az uj gaz-
dasági épület falait, amelyek 
között igazi otthonra talál 
végre a magyar Mép. 

Erőfes zj téseink ivek elisme-
réssel adózik az egész hala-
dó világ. Egymásután uyujt-

f'a felénk kezét Jugoszlávia, 
lománia, Bulgária, Csehszlo-

vákia és Lengyelország. Bé-
kés jóviszony szomszédaink 
kai s szorgos építőmunka ide-
haza, ez jellemzi a mi mai 
ünnepünket. Négy karácsony 
és három, harcban, munkában 
elteit év után eljutottunk odá-
ig, hogy néhány napra elfe-
lejthetjük a mindennapi gon-
dokat és abban a kellemes re-
ményben ringathatjuk ma-
gunkat, hogy szomszédaink-
kal együtt a békét védve és 
országunkat tovább építve, el-
érjük az ötödik karácsonyi., 
amely igazán a béke iumcpo 
lesz. / 


