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Kezdődik a létszámcsökkentés 
Hónapok óta foglalkoztatja a ina-Tsét mindenki a maga munkájával 

gyar közvéleményt a közalkalmazott i tudja leginkább elősegíteni. Nem igaz, 
t ak létszámcsökkentese. Hosszú hu- hogy a leépített tisztviselőktől ezt a 
zavona u tán végre Szegeden is meg 
kezdi munkájá t a létszámcsökkemő 
bizottság. Nagyjából mindenki tá jé-
kozódva van, miért húzódott ilyen 
sokáig a gyakorlati végrehajtás. Most 
;nár csak az a fontos, kezdődjön el 
a munka minden vonalon, nemcsak % 
belügyminiszter vonalán és mennél j 
hamarabb essünk tul a létszámcsök-
kentésen. Sajnös azt kell látnunk, 
még most is vannak akadályok, ame-
lyek legalább is késleltetik az elin-
dulást. A létszámcsökkentés szüksé-
gességét illetően nincs véleménykü-
lönbség a pár tok között. A rendelet a 
koalíciós kormányzásban résztvevő 
pártok teljes egyetértésében szüle-
te t t meg. A felelősség a rendelet ki-
adásáért és végrehaj tásáér t minden 
pártot egyformán terhel. Végre o u 
tartmik, nogy a hangsúly a végrehaj-
táson van. Nagyon rossz szolgálatot 
tesz dr. Páliy György főispán a kor-
mánynak, pár t jának, pártvezérének. 
Nagy Ferenc miniszterelnöknek, ami-
kor nem vállalja et az egyik tiszto-
gató bizottság elnökségét. Nem tud-
juk, hogy a felelősségtői fé* a főis-
pán ur, esetleg kényelmi szempont-
om, vagy más ok miatt állt félre. 
Egy bizonyos, a demokráciában nem-
csak reprezentálás, hanem kemény 
harc is van és legalább időnkint ezt 
is vállalni kell. A kormány tekintélyéi, 
•-egjobban ugy lehet alátámasztani, 
ha rendeleteit gyoTsan és jól ha j t juk 
végre és igy lehet a demokratikus 
közvélemény bizalmát is megnyerni. 
Néha persze előfordul, hogy a szűk 
pártszempontok és különösen az 
egyéni népszerűség hajhászás ilyen 
módon ellentétbe kerülnek a de-
mokrácia szolgálatával és választani 
kell, me%-ik ubon akarunk járni, a 
népszerűség hajhászás, vagy a de-
mokrácia néha népszerűtlen, küzdel-
mes, de mindenképpen célra vezető 
utján. Amikor valaki utat választ, 
mindenesetre ilyen, vagy olyan bi-
zonyítványt állit ki magáról és ezek 
a bizonyítványok jellemzik egy-eg\ 
ember igazi felfogását. 

Minden mesterkedés, akadályozta-
tás ellenére a tisztogatás mégis csak 
megkezdődött. Lehullik a lepei ar-
ról a demagógiáról, suttogásról, 
amely — valljuk, be őszintén - Sze-
geden is folyt a léts z ámc sö k ke ntes 
megakadályozásáról, ismét az esemé-
nyek vágták keményen tejue a na-
zug Ígérgetőket és naivul álmodozó-
kat. kiemeljük mind a két fél tanul. 
AZ egyik azt, hogy csúnya doiog szé-
les retegeket hitegetni, becsapni, még 
politikai peosenyesütögc tesböl is 
olyasmivel, amirőt maguk is tudják: 
psaiárd ígérgetés. A másik fél, a Két-
ségtelen 111 vesztes, végre talán be-
látja, hogy le keli szállni a vágyál-
mok ködiováról és reális talajon áll-
va kell az elhelyezkedést, még politi-
kailag is keresni. Meg. fogják iatni, 
na ezt teszik, könnyebben tudnak 
boldogulni és a magyar demokrácia 
épitómunkásaiva váini. 

A létszámcsökkentési munkálatok 
megkezdése időszerűvé teszi azt is, 
nogy már előre tiltakozzunk oiyan 
beállítás ellen, amely matrtirokai, akar 
osináini a leépített tisztviselőkből. 
Senkit sem vezérel valami vak oosszu 
a leépítésre kerülőkkel szemben. N«rn 
kedvtelésből még kevésbbé bosszúból 
született meg a létszámcsökkentés 
gondolata és most már megválósitesa 
is, nanem a sajátos magyar politikai 
viszonya, gazdasági helyzetünk tette 
szükségessé. A magyar demokrácia 
kenyieret, megélhetési, akar biztosí-
tani minden társadalmi rétegnek, igy. 
a leépített tisztviselőknek is. Családja 
boldogulását, nemzete íelemelkeőé-

lehetőséget vonják meg. Nemcsak a 
közhivatalok íróasztalai mellett, rnás 
területeken is meglehet találni az 

egyéni boldogulás és a nemzet fel-
emelkedését jelentő utat . Nem a fog-
lalkozási ágak milyensége, hanem a 
gazdasági demokrácia kiterjesztése, 
minél szélesebb területekre, teszi le-
hetővé a magyar dolgozók összessé-
gének életszínvonaluk áhandó biztos 
emelkedését. 

A szegedi munkásság, minden be-

csületes demokrata véleményét fejez-
zük ki, amikor üdvököljük a létszám-
csökkentést végző bizottságok tag-
jait munkájuk elkezdése ajkaimával. 
Kivánjtlk, hogy végezzenek nagyon 
eredményes munkát az égést ma-
gyar nép javára. És ami a legfonto-
sabb, a huzavonából elég volt, gyor-
san teijiesitsék kötelességüket 

Az ország gazdasági szanálásának, 
ipari és kereskedelmi 

nagyvonalú programját adta 
a budapesti kisiparosok és kiskereskedők előtt mondott 

beszédében 
„A Kommunista Párt a kisemberek pártja is, ez a század a kisemberek 

százada lesz" 
(Budapest, juiius 4.) Szerdán dél-; 

után a Nemzeti Sportcsarnokot zsúfo-
lásig megtöltötte a nagy tömegben meg-
jelent fővárosi kisiparos- és kiskeres-
kedőtársadiaiom. Ezreikre menő tömeg 
hallgatta Rákosi Mátyás beszédét még 
a Sportcsarnokon kívüli területen is. 

A miniszter-elnökhelyettes beszédé-
ben rámutatott, hogy az iparosok és 
kiskereskedők problémáit az ország ál-
talános gazdasági és politikai kérdései-
től nem. lehet elválasztani. Az országnak 
két fő gondja van: a szanálás ós a j> 
béke. A szanálás, a gazdaságii élet 
taipraiáEitása a magyar demokrácia tu-
lajdonképpeni tüzpróbája. Természetes, 

I hogy a szanálás politikai jelentőségével 
tisztában van a reakció is. Nagyon jól 
tudjuk, hogy a gazdasági szanálás poli-
tikai szanálást is jelent, a demokrácia 
alapjainak gazdasági megerősítése poli-
tikai megerősítést is jelent és ezért bár-
mennyire szokatlanul is hangzik, a sza-
nál ásnak Magyarországom éppen elég 
ellensége van. 

A jó pénz előfeltételei közé tartozik 
mindenekelőtt az államháztartás egyen-
súlyénak hélyreáWitása. Az infláció meg-
állításának egyik döntő tényezője az, 
hogy az állam csak annyit adjon ki, 
amennyi a bevétele és ne legyen defi-
citje. De nem kevésbé fontos tényező 
a termelés emelkedése. Ezért üdvözöi-
tük az Egyesült Államoknak azt a ha-
tározatát, hogy visszaadja aranyunkat 

A létszámcsökkentés maga természe-
tesen nem elég az államháztartás egyen-
súlyának helyreállítására. Csökkenteni 
k'ell minden vonalon az á/üami kiadáso-
kat és gondoskodni keli arról, hogy az 
adófizetés emelkedjék. A munkásoktól 
elsősorban a munkafegyelem megerősí-
tését követeljük. A munkafegyelem 
meglazítása világszerte tapasztalható 
jelenség, ezért a munkafegyelem meg-
szilárdítására a tehető legnagyobb gon-
dot kell forditani. 

A haszonkulccsal kapcsolatban ugyan-
csak újításra lesz szüksógi A vidéken 
felháborodva mondják, hogy a csarnoki 
nagykereskedői árakhoz a kereskedők 
40—50 sz ázadéikot csapnak hozzál Ennek 
az inflációs időben megvan a magyará-
zata, de mindenki jói tudja, hogy bé-
keviszonyok között 40—50 százalékos 
haszonkulccsal nem lehet dolgozni. 

A mezőgazdaságtól azt várjuk, hogy 
a beszolgáltatás becsületes legyen és 
senki se vonja ki magát allóia. 

Rákosi Mátyás ezután rátért a kis-
iparosság és a kiskereskedelem saját-
szerű problémáira. Hangoztatta, hogy a 
Kommunista Bárt a kisemberek pártja 
is. Azt tapasztalta, hogy a kisiparosság 
körében bizonyos félelem, vagy idegen-
kedés mutatkozik a szövetkezetekkel 
szemben. Leszögezte, hogy az ország 
érdekie a kisiparosság önállóságának 
és vagyonának megvédése. A szövetke-
zetek nem irányulnak a kisiparosok és 
a kiskereskedők ellen, az áiszövetkeze-

fel fogunk lépni. A kisiparosságnak és 
kiskereskedeLemnek a legnagyobb ellen-
sége az infláció. A jó forint bevezetése 
teljes erővel támogatja ezt az értékes 
társadalmi réteget. Az államosítás kér-
désében tapasztalható, hogy egyes he-
lyeken a kisiparosság fél ettől az in-
tézkedéstől. Az államosítás igen fontos 
melléktermékének azt tartjuk, szűnjék 
meg az az állapot, hogy kisipar s kis-
kereskedelem a rabló nagyiparossal, 
vagy nagykereskedővel álljon szemben 
i,s azok kizsákmányolhassák. Az álla-
mosítás változtat ezen a téren, mert lé-
nyeges különbség az, hogy a kiskeres-
kedő a kizárólag nyerészkedésre néző 
nagykereskedővel, vagy pedig az ál-
lammal áll-e szemben. 

Szükség van az IPOK és a kereske-
delmi kamarák megreformálására. Tel-
jesen felesleges ez a kettős érdekképvi-
selet. Egyetlen olyan szervre van szük-
ség, amely a kisiparosságot és kiske-
reskedelmet az állammal szemben kép-
viseli. A stabilizáció után sor kerül a 
kerreslcedelmi és iparkamarák megrefor-
málására, 

A jóvátételi szállitásokba és az ex-
portba be kell kapcsolni a kisipart és a 
kiskereskedelmet !s. \ kollektív zer-
ződések megáílapitásánál ugyancsak 
meg kell hallgatni ennek a rétegnek az 
érdekeit. Mindenütt azt emlegetik, hogy 
ez a század a kisemberek százada lesz. 
Mi, kommunisták is azt akarjuk, hogy 
a kisemberek százada legyen.. 

Rövidesen megkezdődik 
az ujabb tisztogatási akció 

a Kisgazdapártban 
N a g y F e r e n c m i n i s z t e r e l n ö k P é t e r - P á l k o r a s z e g e d i párt 

megt i sz t í tá sáró l i s tárgya l t 
(Szeged, juiius 4.) A Kisgazdapárt-, 

ban megindult erjedési folyamat foglal-
koztatja a politikai világot. 

A Kisgazdapárt jobboldali csoportja 
erős támadásba lépett a baloldali szárny 
és a centrum ellen arra a hírre, hogy 
a pártban most már befejezik a tiszto-
gatási folyamatot. Mindenképpen belső 
válságot szeretnének előidézni, ami 
csaknem sikerült is nekik a Kisgazda-
párt budapesti községi frakciójának 
szerdai ülésén. A párt községi vezetésé-
ből kiszorított jobboldali beállítottságú 
bizottsági tagok nem tudnak belenyu-
godni, hogy az intéző bizottságban nin-
csen befolyásuk és ezért ehatáirozták, 
hogy a jelenlegi intéző bizottságot le-
mondásra kényszerítik. A multheti tör-
vényhatósági bizottsági közgyűlésen 
mái- egyszer szembefordult a jobboldal 
az intéző bizottsággal, de akkor nem. 
sikei-ült nekik lemondásra kényszerí-
teni. Most újból megkísérelték. Az iz-
galmas ülés közben , a több oldalról jövő 
támadások hatása alatt az intéző bizott-
ság lemondott. Erre ujabb izgalom ke-
letkezett, mert a párt baloldali cso-
portja egyesülve a centrummal, a mai 
helyzetben súlyos hibának tartotta az 
intéző bizottság lemondását. Hosszas 
rábeszélés után a demokratikus érzel-
mű bizottsági tagok határozott kíván-
ságára az intéző bizottság vissza is 
vonta lemondását. Ebbe azonban a 
jobboldali csoport csak ugy egyezett 
bele, hogy a jelenlegi frakcióvezetőség 
csak addig marad a helyén, amíg a 
politikai válság elsimul. Azutáni u j in-
téző bizottságot választanak. Hogy esre 
majd valóban sor kerül-e, az függ a 

tek ellen pedig a leghatározottabban j politikai válság megoldásának eredmé-

nyétől is. 
A jelen pillanatban az a helyzet, 

hogy a Kisgazdapárt nagyrésze több 
esetben szembehelyezkedik a vezető-
séggel. A pórt demokratikus tagjai bíz-
nak abban, hagy a pártk-özi megbeszé-
léseknek sikerüL megtalálni a válság-
ból kivezető utat. 

A hétfői és keddi tanácskozások nyo-
mán rövidesen konkrétumok is napvi-
lágra kerülnek a Független Kisgazda^ 
párt -belső megtisztítására irányuló ak-
cióból. Az első konkrétum,, hogy Ballá 
Antal, akinek szerkesztői működése el-
len a munkáspártok részéről számos in-
dokolt. kifogás hangzott el, megvált a 
Kis Újságtól. A felelős szerkesztői tisz-
tet Antalffy Gyula veszi át. Ez azon-
ban csak az első lépés. A Független 
Kisgazdapárt mind országos, mind he-
lyig viszonylatban felkészült -arra, hogy 
eltávolítsa a zavaró elemeket is. Mint-
egy tiz olyan nemzetgyűlési képviselő 
nevét emlegetik, akiknek a Kisgazda-
pártból való eltávolítása küszöbön áll. 

A Kisgazdapárt még ezen a héten 
meg akarja oldani a. belső válságot. 

Tildy Zoltán köztársasági elnök, 
akit erre a pártok felkértek, a- párt-
közi értekezletet péntek déteriőttre ösz-
széhivta, ahol az ellentétek kiküszöbö-
lésén és az együttműködési biztonságá-
nak megszilárdításán kívül a konferen-
cia résztvevői egyesztendős munkapro-
gramot" is kidolgoznak. 

Ugy tudjuk, hogy Nagy Ferenc mi-
niszterelnök szegedi tartózkodása al-
kalmával tárgyalásokat folytatott a 
szegedi Kisgazdapárt megtisztít ó-sár-.VI 
le, t ehá t ' a tisztogatás Szegeden is vár-
ható, 


