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A Magyar Kommunista Párl délmagyarorsrágl napilapba 

R é v a i J ó z s e f : 

Kenyérért, Jö pénzért, rendért 
i n d u l h a r c b a et M a g y a r K o m m u n i s t a 

P á r t a n o v e m b e r 4 - i k i v á l a s z t á s o k o n 
KENYÉRÉRT: cz azt jelenti, hogy 

A gabonabcszolgá Itatást, a közellátási 
Aigy kell megszervezni, hogy a té-
len nc legyen éhínség, hogy áz ország 
rendelkezésére álló szűkös készlete-
ket ugy kell elosztani, hogy elsősor-
ban a dolgozóknak jusson. Bőség nem 
lesz, akárki győz is a választásokon. 
De ha erélyes kézzel nyulunk hozzá 
a közellátás kérdéseihez, akkor a 
dolgozók számára a mindennapi ke-
nyeret biztosítani lehet. Há letörjük 
« közellátási bürokrácia tétlenségét 
és szabólázsát, akkor az éhinség ve-
szélyét igenis cl tudjuk hárítani az 
ország felől. Hónapok kelletlek hozzá, 
hogy a természetben lerovandó íöld-
•dó kivetése egyáltalában megkezdőd-
jék. Az ország sok helyén még most 
sincs kivetve. Csoda'-e, ha két hó-
napra az aratás ulán már súlyos ke-
li vérgondokkal küzd az ország? A be-
szolgáltatás lanyíinsagáért nem a pa-
rasztságot hibáztatjuk. Dc hibáztatjuk 
azt a közigazgatást, mely immcl-ám-
lual vagy sehogyan sefti nyúlt hoziá 
a közellátási kormányrendeletek vég-
rehajtásához. Ahhoz, Hogy a közeli 1-
Yás körüli szabotúzst letörjük, cr5Iy 
kell és drákói szigor. Mi, kommunis-
ták vállaljuk, hogy erélyesek és szi-
gorúak leszünk a 'dolgozók niindcn-
•api kenyerének biztosítása érdeké-
ben. 

Jó PÉNZÉRT indulunk harcba, 
mert az infláció lefékezése és meg-
állítása nélkül a súlyos gazdasági ba-
jokkal küzdő ország lalpraállitását 
megkezdeni sem lehet. Azt mondják, 
hogy az infláció oka a vesztett bá-
bum, az áruhiány, a rombadőlt gaz-
dasági, termelési gépezet. Ez igaz, 
de ebből az igazságból sokan kifogást 
csinálnak. Várjunk talán addig az in-
fláció elleni harccal, amíg felépítjük 
rombndöntölt ©árainkat, elpusztult 
mezőgazdaságunkat? Hiszen ehhez 
hosszú évek kellenek 1 Az infláció lej-
tőjén pedig már most csuszunk le-
felé, a csődbe. A pénzromláson végső 
soron csak a termelés fokozása se-
gít, dc addig Is lehet rajta segíteni 
n pénzügyi politika eszközeivel. A gaz-
dagokkal, a tehetősekkel lehet adót 
tizelletni addig is, amíg a termelést 
sikerül jelentősen fokoznunk. Es le-
het olyan adópolitikát folytatni, amely 
biztosítja íiz állam bevételeit az ár-
emelkedések arányában. Nem kell eh-
hez más, mint a gazdagokkal egy-
l.uron pendülő pénzügyi bürokrácia 
rzabolázsdnak letörése, kényszeresz-
közök alkalmazása a vagyonosokat 
sujló adók behajtásánál. Ehhez is 
crély kell és drákói szigor. Mi, kom-
munisták vállaljuk, hogy erélyesek 
c s szigorúak leszünk a jó pénz biz-
tosításáért folyó harcban. 

Es végül: 

RENDET AKARUNK TEREMTENI 
AZ ORSZÁGBAN! 

Rendet gazdásági és rendet politikai 
téren. Az ország mai nyomorúságos 
helyzetébén nem engedheti meg ma-
gának azt a fényűzést, hogy gazdásági 
életében az az elv érvényesüljön: aki 
bírja, marja. Az állami irányítás, el-
lenőrzés elvének érvényt kell szerezni 
az egész vonalon. De ehhez az kéli, 
hogy az állami életben viszont a dol-
gozók akarata érvényesüljön. Azzal, 
hogy a munkásság "és a parasztság 
képvisc've van a kormányzatban, a 
parlamentben, még nem érvényéiül a 
dolgozók akarata az állami igazgatás-
ban is. Attól, hogy a munkásság és 
a parasztság képviselői ott ülnek a 
kormányban és a nemzetgyűlésen, 
még lehet korrupció, szabotázs, ren-
dellenség, zűrzavar. És van isi Ezen 
kell változtatni! Ezen "akarunk változ-
tatni! De ehhez is érély kéli és "drá-
kói szigor. Ml, kommunisták, vállal-
juk, ho© erélyesek és szigorúak le-
szünk a rendcsinálásban, aa állami 

dós. Egy év alatt nem lehetett kisö-
pörni állami, társadalmi, gazdasági 
életünkből mindazt a szemetet, ami 
25 év alatt felgyűlt benne. A közigaz-
gatást Jórészt nem a demokrácia szel-
leme hatja át, hanem a régi rendszer 
szelleme. "Ezen is csak eréllyel és 
szigorral lehet változtatni. Megtisz-
títani az államgépezetet a régi sze-
méttől csak olyanok tudják, akiket 
nem köt össze sógorság, komaság a 
régi rendszer embereivel, akiknek so-
raiba. n£m tódultak be a régi jegy-
zők, szolgabirák, alispánok, MÉP-el-
nökök. Rólunk, kommunistákról még 
ellenségeink sem állithatják, hogy 
menedéket adtunk a régi rend em-
bereinek. ' 

A ma©ar demokráciában azonban 
nemcsak régi szenét van, hanem •} 
szenét ás. A demokratikus pártokba, 
a közéleti funkciókba befurakodtak 
nemcsak a régi rend emberei, akik 
lesik az alkalmat, hot és hogyan 
árthatnak a demokráciának, hanem nz 
uj rend rablólovagjai is, akik üzletet 

. csinálnak a népnyomorból, az ínséget 
Igazgatásban dűlő korrupció, rendét-1 jö alkalomnak tekintik a meggazda-
lenség, szabotázs letörésében. godásra"és a spekuláció, a kormpriő, 

A magyar demokrácia egy észten-'a kéz kezet mos piszkos erkölcseit 

érvényesítik A demokrácia közéleté-
ben. Ha a magyar demokrácia a aép 
cVeneliriciNjévM akar Jouui, tirrá kell 
lennio ezen n rétegen, kíméletlen kéz-
zel ki kel! irtania magából a rothadás 
hacillusait. Valljuk meg őszintén: a 
néplümegekhen nemcsák azért ész-
lelhető sokhelyt bizalmatlanság a de-
mokráciával rzcmbeh, mert at utolsó 
negyedszázadban reakciós és fasiszta 
szellemben nevelődlek, hanem azért 
ls, mert Iái ják, hogv a demokrácia 
sokszor csak spanyolfal a feketézők, 
a tőrtelők, az e©éni érdekeket haj-
hászók számúra. Azok, akik igy kom-
promittálják, járatják ie a demokrá-
ciát, nem kevésbé a nép ellensége^ 
mint a régi rend emberei. Végezni 
kell velük ts, hogy rend legyen as 
országban. Megtisztítani a demokrá-
cia közéletét ettől az uj szeméttől 
csak olyanok tudják, akiknek sorai-
ban nincsenek üzérek, tózsdések, 
spekulánsok, valutacsempészck, adó-
csalók, bankárok és nagyvállalkozók; 
akik tehát leginkább immúnisak * 
fertőzés veszélyével szemben, meri 
nincsenek »clkötclczvc« egyik va© 
másik feketézőn vagy valutaspcku-
lánson kérésziül a feketézők és va-
lulaspckulúiisok egész •társadalmá-
nak". Leginkább immúnisak a tcrlő-
zésscl, a vagyonosok soraiból kiin- . 
duló és terjedő korrupcióval szem-
ben mi vag+unk. kommunisták, inert 
a mi párlumk 'tnfUfUUlö. szeg?üy nép 
pártja 

o» _ 

A Vörös Hadsereg 
a szegedi 

Rodionov műszaki alezredes tárgyalásai Dénes elvtárs polgármesterrel 

idő alatt felépiti 
hidat 

(Szeged, október 27) Dénes Leó elv-
társ, polgármester a szegedi hidak 
újjáépítésével kapcsolatosan már ré-
gebben kérte a Vörös Hadsereg segít-
ségét. Most Szegedre érkezett Rodionov 
alezredes, a Vörös Hadsereg egyik 
kiváló hidszakértője és a kéréssel kap-
csolatosan hosszas tárgyalásokat foly-
tatott Dénes elvtárs, polgármesterrel. 

Rodionov alezredes már magával 
hozta a kidolgozott műszaki ter-

veket és közölle, hogy ezek alapján 
rövid időn belül a Vörös Hadsereg 
műszaki csapatai hozzákezdenek 
a közúti hid újjáépítéséhez. A köz-
úti hidat nem ideiglenesen, hanem 
állandó használatra építik újjá 
és az alezredes kiielentése szerint, 
rövid időn belül át is adják a 

forgalomnak. 
Ezenkivül egy másik hidat is tervez 

I a Vörös Hadsereg azon a helyen, ahak 
I most a pontonhíd van. Ez is állandé 
I jellegű átkelési pont lesz. Most már 

csak a szovjet katouai főparancsnok-
ság jóváhagyását várják és ha ez meg-
érkezik, a munkálatokat nyomba* 
megkezdik. A városi mérnöki hivatal 
készségesen rendelkezésére bocsátja 
Rodionov alezredesnek a hídépítésre 
venatkozó adatokat. 

Truman érintkezésbe lépeti Moszkvával 
a zsákutcába került londoni értekezlet 

ügyében 
angol Noel Baker angol államnrniszter 

Washingtonban egy sajtóértekezleten 
az Egyesült Nemzetek szervezetét mél-
tatta. Baker derűlátással nyilatkozott a 
Szovjetunióval való együttműködésről 
az Egyesült Nemzetek szervezetének 
keretén belül és kijelentette: „Bizton 
remélem, liogy a Szovjetunió sikerre 
vezeti ezt az ügyet'1. Nyilatkozatában 
annak a meggyőződésének is kifejezést 
adott, hogy a külügyminiszterek isinét 
összeülnek és pozitív eredményeket ér-
nek majd cl Truman elnök közölte, 
hogy a londoni külügyminiszteri érte-

kezlet zsákutcába jutásának kérdési-
ben közvetlen összeköttetésbe lépett 
Moszkvával. 

Tárgyalások folynak Washington és 
Moszkva között a távolkeleti kérdések-
ről is. Hir szerint a Szovjetunió nem 
ragaszkodik ahhoz, hogy Japánban is 
németországi mintára szervezzék meg 
a szövetséges ellenőrző bizottságot. Van 
rá remény, hogy a Szovjetunió a távol-

i? résztvesznek Japán megszállásában. • 

Németország nyugati megszállási 
övezetében kijelölték azt a tt nagyvál-
lalatot, amelyet a potsdami határoza-
tok értelmében lesiwrelnek és jóvátétel-
képen átadnak « Szovjetuniónak. Kö-
zöltük van as essanf Krupp-gyár, a 
híres schweinfurti golyóscsapágy-gyár. 
a BMW gépkocsigyár és az I. G. Ea* 
benindustrie ludwigshafeni üzeme. • 

Ripka csehszlovák kereskedelmi mi-
niszter kijelentette, hogo nem teljesít* 
heti a nagyhatalmaknak att ax óhaját 

e=aa 

keleti tanácsnak már a jövő heti ülésén .hogy hagyja abba a szuditanémetel 
képviselteti inagút. Angol jelenlés sit-\ kiutasítását. A csehszlovákok és a né. 
rmt a washingtoni tárgyalások eredrné- \mctek közölt elképzelhetetlen az eggHtU 
nyeképen angol, kinai és orosz csapatok I élés. 

Vasárnap, 28-án délelőtt a 
Magyar Kommunista Párl v á l a s z t á s i n é p g y i i l é s e 
ÍBVölésszónokai:Révai -ló^eí. Tariné. KomórsinMlhályÉsKatona AntaA elvtársak 


