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Koalíciós ,kormányról tárgyalnak 
Eszakkinában 

Eddig meg ném erősített 
hirek szerint 

IIu-Cso-Jl tábornok, az 
északi Kuomlntang-csapa-
tok parancsnoka tárgya-
lásokat kezdeményezőit a 
népi haderő vezetőivel. 

Pekingben arról beszélnek, 
hogy Észak-Kinában küszö-
bön áll a béke megkötése 
és koalíciós kormány meg-
alakítása. 

Washingtont hivatalos 
körökben nyiltan bevallják, 
bogy Csang-Kai-Sekné \va-
shíagtoni látogatása teljes 
kudarccal végződött. Ilire 
terjedt. hogy 

ílsang-Kai-Sekiié neiu Is 
tér vissza Kínába, hanem 
\merikábán telepszik le. 

Állítólag férje részére is me-
nedékjogot kér Truman el-
nöktől s farmot vásárol az 

Egyesült Államok területén. 
Csang-Kai-Seket bizalmas 

barátai arra próbálják rá-
beszélni, hogy mondjon le 
elnöki tisztéről és engedje 
át a teret azoknak, akik 
hajlandók békét kötni 

Tokióból érkezett jelentés 
szerint Hoffrnan, a Mar-
shall-terv vezérigazgatója 
Tokióban megismételte azt 
a korábbi nyilatkozatát, 
hogy ha Kínában koalíciós 
kormány alakulna. Amerika 
hajlandó volna azzal tár-
gyalni. 

A Nanking előtti csataté-
ren a népi hadsereg a* el-
lenség egységeit felmor-
zsolta. 

A Pengpu és Nanking kö-
zölt! vasulvonal legna-
gyobb részét 

már birtokukba kerítették. 

A iruncía uiástoh felrobbantották 
a berlini rádió antennatornyait 

A berlini francia katonai 
kormányzat parancsára csü-
törtökön délelőtt -

francia utászok fclrob-
-hantollak Berlin fran-
cia övezetében fekvő rá-
düóá'Ioinás antennator-
nyait. 

A berlini rádió középhullá-
mú adásai ennek következ-
tében megszakadtak. 

A berlini lapok részletes 
jelentéseket Iioznak a rádió 
antenna-tornyának felrob-
bantásáról. 

A demokratikus sajtó a 
legnagyobb felháborodással 
ir a merényletről. A Tagli-
chc íiuudschau megállapít-
ja. .hogy 

a nyugati hatalmak a he-
lyett. hogy segilcnélfl az 
újjáépítést, rombolnak, 
de ezzel sem tudják ineg-
takadálvoznl a kulturális 
étet helyreállítását. 
A berlini szakszervezeti 

tanács a leghatározottabban 
elítélte a francia halóságok-
nak ezt a kulturellenes tet-
tél. 

Kotikov vezérőrnagy. Ber-
lin város szovjet katonai 
kormányzalának főparancs-
noka Ganeval francia főpa-
rancsnokhoz jegyzéket inté-
zett a robbantással kapcso-
latban. Kotikov nem fogad-
ta el a robbantás nevetsé-
ges indokait és éppen ezért 
o legerélyesebb tiltakozását 
jelentette be. 

Fokozódik a papért 

munkások harca 

Japánban a sztrájkmoz-
g'dom napról-napra fokozó-
dik. Az elmúlt hónap alatt 
a bérharcban résztvett ja-
páa munkások száma 7—8 
unllió volt. December 15-én 
a sztrájkoló munkások szá-
ma 10 és félmillióra tehető. 

Ax athéni kormány is 

Csrung-Kal-Seh sorsára 

ÉS! 

A szabad görög rádió je-
lwiti, hogy a demokratikus 
hadsereg Peloponézosz fél-
Kdgelen 80 falut és városkát 

szabadított fel. Iíoyal ame 
iákai honvédelmi miniszter-
től. pici Athénbe látogatott, 
a monarchó-fasiszta kor-
mány ujabb amstfikai dol-
lársegilseget kért. Iíoyal ke-
reken kijelentette, hogy nin-
csen felhatalmazása erről 
tanácskozni Caldaris kül-

ügyminiszter hangsúlyozta, 
hogy ha az Egyesült Álla-
mok nem támogatják a gö-
rög kormá nyt, az Csang-
Kai-Sek sorsára ju t 

Szombaton kezdődik a bolgár munkás 
(kommunista) párt kongresszusa 

Szófia, december 17. Szom-

baton, december 18-An kezdő-

dik meg. a bolgár munkái (kom-

munista) párt kongresszusa, 

amelyen ezer kiküldött ve»z 

részt. A szovjet küldöttséget 

Jugia elvtárs, a i MDP küldött-

ségét Révai József elvtárs, a 

Szabad Nép főszerkesztője ve-

zeti. 

k o r m á n y 4 0 0 . 0 0 0 f o r i n t o t u l a l t k i 

a * u i s z e g e d l i o S i z e c s a t o r g i a m e g á p l t á s á r i 
A Nápl Bizottság december 22 -én rendkívüli ü és! fart 

A Népi Bizottság pénteki 
ülésén Ambrus István elv-
társ az ősid szántási mun-
kák végső kiértékelésében 
megállapitotla, hogy dolgo-
zó parasztságunk filyen ha-
talmas eredményt még so-
hasem ért el. A felszántott 
földterület nemcsak raeny-
nyiségében haladja felül az 
eddig elért eredményeket, 
hanem minőségileg is: igen 
sok a mélyszántás. 

Általában mindenütt el-

érték a százszázalékot, sőt 

sok helyen túlteljesítet-

ték. 

A jő eredmény elérésében a 
falusi népi bizottságoknak 
jgnu nagy érdemük wn . 

A szegedi Gazdasági Fel-

ügyelőség kiküldötte beje-
lentette, hogy Algyőn az ön-
tözési munkálatok előreha-
ladott állapotban vannak. 

A munkálatokra ÍM ezer 

forintot utaltak ki. 

Az eredeti tervtől eltérően 
már karácsony és újév kö-
zött, tehát két héttel előbb 
befejezik az öntözőmüvek 
építését. 

Az ujszegedi öntözőcsa-
torna megépítésével 1200 
kat. hold öntözése válik le-
hetővé. 

A kormányzat 400.000 fo-

rint kiutalásával I eh élővé 

teszi a mellékcsatornák 

megépítését ts. A kívánság 

i l l e n e x a t o i i K H S l o i i i e i i wjmm 
levele az i n 

Mindszenty magatartása fotyfán a katolikus egyház 
illegális politikai párttá vált 

Kilenc ismert katolikus 
közéleti vezető levelet inté-
zett Mindszenty József esz-
tergomi érsekhez. A levél-
ben többek között a kö-
vetkezőket irják: A dolgozó 
magyar nép felszabadulása 
óta mérhetetlen erőfeszíté-
sek közepette épiti injá az 
elpusztított országot Ezek a 
hősi erőfeszítések a politi-
kai, gazdasági, társadalmi és 
kulturális élet területén 
olyan eredményekkel jár-
tak, amelyeket csodálattal 
szemlél a külföld is. A dol-
gozó nép kezébe vette az 
államhatalom irányítását 

A népuralom kezdettől 
fogva biztosította a vallá-
sos élet teljes szabadságát 
és valamennyi magyaror-
szági egyházzal kétoldalú 
megegyezésre törekedett. 

ipiiopzojj j u j fasj jsojoqíq y 
fogva 

Iyezkedett a demokrácia 
következetesen szembeb* 
fejlődésével és nemcsak 
tagadásba vette ennek n 
fejlődésnek örvendetes 
eredményeit, hanem ellen-
séges magatartásával ve-
szélyeztette Is azL 

Magatartása azt eredmé-
nyezte. hogy a magyaror-
szági katolikus egyház az 
elmúlt évek során 

Illegális politikai párttá 
vált, 

az ellenforradalmi erők gyü-
lekeznek. Magatartásával 
nemcsak egyházunk és népi 
demokráciánk közötti meg-
értést tette lehetetlenné, ha-
nem megbontotta a katoli-
kus tömegek lelki egységét 

és ezzel súlyosan veszé-
lyeztette mind a katolikus 
egyház, mind a katolikus 
tömegek érdekeit. 

Ezért, azoknak a nevében, akik 
mf^győződéBüiiol ragaszkodnak 
hitükhöz és í»yházukhoz, de 
ugyanakkor felismerik a szegé-
nyék Krisztusának tanait népi 
demokráciánk minden fontos 
alaptényezőjéből), azzal a kérés-

sel fordulunk a bíboros-érsok 
úrhoz, 

adjon számunkra alkalmat 
őszinte, nyílt világos, a 
nebés kérdést talán az utolsó 

Siltnnatban bííltea megoldás-
on segltfl meírbrezétősekre. 

Az aláírók között szerepelnek; 
Bognár Józaof, Budapest pol-
gármestere, Csata István or-
szággyűlési képviselő, Ozéh Jó-
zsef "országgyűlési képviselő, 
Gyöngyösi János, a Kisgazda-
part főtitkára, Harrer Ferenc, 
a radikális pártszövetség el-
nöke, Károlyi Mihály párizsi 
követ, Katona Jenő, "a Hirlap 
főszerkesztője, I'arragi György 
a Magyar Nemzet fámunkatár-
aa és Besta László államtitkár. 

M i n l s z f e r i a n á c s 
A kormány pénteken Dobt ta'anságát súlyosan veszélyes 

István miniszterelnök elnökle-
tével minisztertanácsot tartott. 
A kormány hozzá járult ahhoz, 
hogy az iparostanulók és ke-
reskedőtanulók alkalmaztatásá-
ról, jogairól óii kötelezettségei-
ről, iskolai oktatásáról törvény-
javaslatot terjesszenek az or-
szággyűlés elé. Módosította és 
kiegészítette a vasúti közszolgá-
lati rendtartást. Az uj rendelet 
módot nyújt arra, hogy a szol-
gálat korébea történő teljesí-
tésért meg nem engedett előnyt 
követelő vasúti alkalmazott el-
len fegyelmi vétség cimén is 
el lehessen járni. Biztosítja to-
vábbá a rendelet, hogy olyan 
vasúti balesetekkel kapcsolat-
ban megindított fegyelmi ügyek-a amelyekből kifolyólag va-

életót v»s«tette vagy sú-
lyos kár következett be, to-

amelynck fedezéke mögött vAbbá a vasúti fogalom zavar-

tető cselekmény vagy mulasz-
tás miatt, végül a demokrati-
kus államrendre káros oselck-
mény miatt külön fegyelmi ta-
náos gyorsitott eljárással dönt-
sön. 

Rendelettervezetet fogadtak el 
a vitézi telek, hadifcelok, a csa-
ládi birtok és a védett birtok 
különleges jogi minőségének 
megszüntetéséről. 

A kormány végül njra szabá-
lyozta az ország felszabadulá-
sáért kifejtett szabadságharcos 
tevékenység és nemzeti ellen-
állási mozgalomban vértanú-
halált halt hozzátartozójának 
gondozását, valamint rendelet-
tervezetet fogadott el a közü-
letek által újjáépített romépü-
letekben lövő lakások és a kö-
zületek által helyreállított rom-
lakások bérének megállapítása 
tárgyában. 

az, hogy az öntözhető te-

rületeket elsősorban szán-

tóföldi növények Icrnicsz-

lésére használják fel. 

Bejelcnletle továbbá, hogy 
Szeged város polgármester.) 
8 tenyészbikát és! I I kant vá-
sárolt, miáltal lenyészállo-
mányuk feljavítása lehetővé 
válik. A legelőjavilási mun-
kálatok során 22 ezer facse-
metét ülteitek. 

Bejelentette még, hogy gs 
őszi mezőgazdasági munka-
versenybeu a 21.5*13 termelő 
közül 5746 vett részt. 

A MOSzK kiküldötte be-
számolt a szerződéses vető-
magigénylések jelenlegi ál-
lásáról. Szerződéses terme-
lésre ezideíg Nagyszeged te-
rületén napraforgóból 2G0, 
cukorrépából 69, lenből 63 
katasztrális holdat jegyez-
tek elő. 

A Vetőmagtermelő Nem-
zeti Vállalat és a MOSzK 
kiküldöttei a vetőmag szer-
ződéses tcrpicléséről isma-
rctterjesztö előadásokat tar-
tottak. 

A Népi Bi/.ollság ezúton 
hivja fel dolgozó paraszt-
ságunk figyelmét, hogy ve-
tőmnglgényléseiket ne az 
utolsó percben eszközöljék 

A Népi Bizottság javasla-
tot fogadott el, melynek ér-
telmében 

a termelési felelősök ré-

szére január elején 2-—S 

napos Iskolát rendeznek; 

Itt a szerződéses termelé-
sek jelentőségét és az ezzel 
kapcsolatos e^yéb tudniva-
lókat ismertelik. 

A Népi Bizottság decem-
ber 22-én, szerdán rendkí-
vüli ülést tart, melyen kije-
lölik azokat n dolgozó pa-
rasztokat, akik a beszolgál-
tatásban legjobb eredmé-
nyeket értek el és jutalom-
ban részesfülnek. A jutalma-
kat még karácsony előtt ki-
osztják. 

II moszítvai rádió 

a niajjvar kiHfs3grg(ésr&? 

A moszkvai rádió Ismer-
tette a magyar költségvetés 
különböző tételeit és megál-
lapította, hogy a tervgaz-
dálkodás, valamint a Szov-
jetuniónak az az engedmé-
nye, amellyel 50 százalékkal 
csökkentette a jóvátétel ősz-
szegét, nemcsak kiegyensú-
lyozta a magyar költségve-
tést, hanem abban felesleg t 
bt eredményezett 


