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iában, hogy egy harc kellős közepén dol-
gozik, legyen tudatában annak, hogy a 
jó pénzért, a reakció letöréséért folyik a 
nagy politikai küzdelem, amely csak a fia-
tal magyar demokrácia győzelmével vég-
ződhet. 

Mondhatom, hogy a szanálás és a 
jó pénz a fiatal magyar demokrá-
cia győzelmei közül a földreform 

mellé emelkedik. 
Annyira fontos ez a harc hazánk és a 
demokrácia szempontjából, hogv ennek a 
kérdésnek minden kérdést alá kell ren-
delni. Az a benyomásom, hogy sem a vá-
rosban, sem a falun nem sikerül megza-
varni a magyar dolgozók tisztánlátását 
etben a kérdésben. 

M é g szorosabbra fogjuk 
a m u n k á s e g y s é g e t 

Mi magyar kommunisták és szocia-
liszták az infláció befejezésének előesté-
jén tudatos örömmel állapítjuk meg, hogy 
az infláció szenvedései sem törtek meg 
bennünket és a régi harcos szellem van 
bennünk. Néhány héttel ezelőtt testvér-
pártunk, a Szociáldemokrata Párt Debre-
cenben hatalmas nagygyűlést tartottt. ame-
lyen kimutatták nemcsak a város dolgozói, 
de a falu do'gozói is a demokrácia iránt 
érzett igazi megbecsüléseket. Utána va-
sárnap a Kommunista Párt Miskolcon egv 
negyedmilliónyi munkástömeg 'előtt tett 
hitet a demokrácia melleit. Ez a nagy-
gyűlés nemcsak a forint és a gazdasági 
szanálás jegyében gyűlt össze, hanfem a 
munkásegység front képviselője is volt. 

A reakció egyi legnagyobb igyekezete, 
hogy valamiképpen éket verjen a hét 
munkáspárt közé. A mi válaszunk erre az 
lesz, hogy előfordulhatnak kisebb -nagyobb 
súrlódások, mint amilyenek most előfor-
dultak a leépítés folyamán, ez azonban 
nem fogja gyengíteni'a két nagy munkás-
párt összefogását. Tudjuk, hogy miről van 
szó. tudjuk, hogy milyen ütközetben va-
gyunk és még szorosabbra fogjuk a mun-
kásegvséget ;és kiszélesítjük a falut a 
munkás-parasztegységgel. 

A gazdasági szanálásnak kétségkívül 
meg lesz a hatása a nemzetközi befő-
Ivásra és a békekötésre is. Mi most nem-
régen külföldön voltunk. Mindenütt a leg-
nagyobb elismerés hangján beszéltek ar-
ról a hallatlan újjáépítési munkáról, 
amelyet a magyar dolgozók lehetetlenül 
nehéz viszonyok között végeztek. Minden 
ilyen megbeszélésnek az volt a végső ak-
kordja, hogy most már csak az kellene, 
hogy pénzügyeinket is rendezzük s lakkor 
hatalmasat emelkedne az ország. Itt „van 
most a lehetőség hozzá. 

A magyar dolgozók az utolsó más-
fél esztendőben minden fe adatukat 
megoldották, minden nehézséget 
gyűrtek s ezt a feladatot is meg 

fogják oldani. 
— Lesznek nehézségek, lesznek pro-

blémák, de a magyar demokrácia felett 
ott lesz a két munkáspárt. A nehézségek 
nek lesz gyümölcse és lesz eredménye. 
Most ilyen lelkülettel készüljünk a jó 
pénzre, a forintra, a gazdasági szanálásra. 
A szanálás egyik legnagyobb küzdelmünk 
s ezért minden erőnket latba kell vetnünk. 
A szanálás veti meg a szilárd demokrácia 
alapjait. Mi szocialisták és kommunisták 
minden erőnkkel törekedjünk egy boldo-
gabb szocialista Magyarország felé. 

Rajk László: „Aki a forintot 
bántja, halá l la l bűnhődik" 

Rákosi Mátyás nagy tapssal fogadott 
beszéde után az általános közkívánatnak 
engedve Rajk László elvtárs belügyminisz-
ter emelkedett szólásra és a következő-
ket mondotta: 

— Néhány nappal a forint bevezetése 
előtt összejöttünk, mert mindanyian jó 
pénzt, rendet és nyugalmat akarunk. De 
összejöttünk azért is, hogy kijelentsük 
azt a törekvésünket, hogy 

aki a forint értékállóságát meg 
akarja zavarni, halállal bűnhődik. 

A jó pénzért való döntő küzdelemben 
nagy szerepe van a belügyi kormányzat-
nak. A magunk részéről igyekszünk a 
legjobbat nyújtani. A magyar reakciósok 

Tekintettel a Szovjet-Magyar Mű-
velődési Társaság vasárnapi ingyen 

előadásaikra 

vasárnap kivételesen a mozik 

5, és fél 9 órakor 
kezdik rendes előadásaikat 
További napokon a >zéchenyt-Mozi 
és a Korzó-Mozi 7s5, V«7 és 8 órakor 
a Belvárosi Mozi 4, '1*6 és fél 8 órakor 

kezdik előadásaikat. 

most indítják a legnagyobb támadást a 
magyar belügyi kormányzat ellen, de már 
mi kiáltottunk j óni hány rohamot, átvészel-
tünk jó néhány nehéz helyzetet és nyu-
godt lelkiismerettel kijelenthetem, hogy 
most ts minden előkészületet megtettünk 
a támadás elhárítására. Abban a munká-
ban, amelyet most a közigazgatás meg-
tisztítása terén végeztünk, a legtöbbet a 
szociáldemokrata és a kommunista párt 
tett. Mi demokratikus rendet akarunk és 
minden megtettü előkészületet nk arra, 

tiogv a demokráciáért a forintot megvé-
delmezzük. Ezeket a ffeladatokat meg 
fogjuk valósítani, ha kell, akasztófával is 
megvédjük. A dolgozó magvaroknak jó 
pénzt, rendet és biztonságot teremtünk. 

Kossá István Tárta be ezután a gyűlést 
és arra kérte a jelenlevőket, hogy emeljék 
fel kezüket, akik a jó pénz mellett foglal-
nak állást, A tömeg egy emberként emelte 
fel kezét és hitet telt a jó pénz mellett. 
Az Internacionálé eléneklése után a tömeg 
rendben szétoszlott 

1946 JULIUS 27. 

A létszámcsökkentés 
végrehajtásának uj határideje 

augusztus 15 
(Budapest, iulius 26.) A kormány tagiai 

pénteken délelőtt 11 órakor megtartották 
a rendes heti minisztertanácsot. 

A minisztertanács Balogh István mi-
niszterelnökségi államtitkár javaslatára a 
létszámcsökkentési rendelet végrehajtásá-
nak határidejét augusztus 15-ig megbosz-
szabbitotta. 

Továbbá a minisztertanács kimondotta, 
hogv a jelenleg Franciaország területén 
tartózkodó spanyol köztársasági kormányt 
elismeri. 

Két érdekes kiállitás a Szoviet-
Magyar Művelődési T á r s a i i g 

nagygyűlése alkalmából 
(Szeged, iulius 26.) A Magyar-Szovjet 

Művelődési Társaság szegedi nagygyűlé-
sével kapcsolatban két igen érdekes ki-
állitás ált az érdeklődő közönség rende-
zésére. 

Az MNDSz Tisza Lajos-körut 55. szám 
alatti helyiségeiben a „Szovjet ember 
egészsége" cimen feltűnést keltő, nagy ér-
tékű kulturkiállítás várja látogatóit. ' 

A magvar művészet reprezentánsai i s 
szóhoz jutnak a nagygyűléssel kapcsolat-
ban, amennyiben a képzőművészek Dugo-
nics-tér 2. szám alatt kiállítást rendeznek. 
Kiállításra kerülnek szobrok, festmények 
és iparművészeti cikkek. A kiállított tár. 
gvatat pénzért, vagy áruért lehet megvá-
sárolni. 

Vasárnap este, 28-án lesz 
a szegedi Munkás Kultur* 

szövetség első előadása 
(Szeged, julius 26.) A Munkás Kul-

turszövetség julius 24, 25, 26-ra hir-
detett szabadtéri előadásait a villany-
áram szüneteltetése miatt el kellett 
halasztani. Most. hogv a' villanyszol-
gáltatás újból megindult az elmaradt 
előadásokat vasárnap julius 28-án. 
hétfőn 29-én és szerdán 30-án este 8 
órakor a Stefánián a Vár mellett tart-
ják meg. A Munkás Kulturszövetség 
országszerte komolv művészi eredmé-
nyeket ért el. Például a budapesti 
munkás színjátszók Magyar-szinházi 
előadása szinte túlhaladta a hivatásos 
színészi produkciót, ugyanakkor ki-
emelve a munkásszinjátszás sajátos 
jellegét. Az eddigi próbák alapján is 
megállapíthatjuk, hogy a szegediek-
semmiben sem maradnak el a buda-
pestiek mögött. Külön érdekessége az 
itteni előadásoknak, hogv az egész or-
szágban ez lesz a munkásszinjátszók 
első szabadtéri előadása. 

Mátyás László szovjet főhadnagy 
előadása a honvéd szabad-

egyetemen 
(Szeged, julius 26.) A szegedi honvéd-

szabadpgvetem előadássorozatában pén-
tekre Dénes Leó elvtárs polgármester hir-
detett előadást. Péntekre azonban Sze-
gedre érkezeit Budapestről a szegedi 
Saovjet-Magyar napokra a Vörös Hadse-
reg egyik kiváló előadója. Mátyás László 
szovjet főhadnagy és ö tartott előadást 
helyette a szovjet alkotmányról és a szov-
jet állam felépítéséről. Előadásában igazi 
szocialista állam gazdasági életéről beszélt 
és megvilágította, hogy a Szovjetunióban 
az ipari és mezőgazdasági élet terén a 
kizsákmányolást teljesen kiküszöböltek. 
Kizártak ezenkívül minden spekulációt és 
egyéni harácsolást. A termelés szervezet-
ten folyik és egészségesen megvalósított 
tervgazdálkodást vezették be. 

A helyes tervgazdálkodás valójában 
csak szocialista államkan képzelhető el. 
ahol a termelési eszközök és természet 
kincsek nem egyes magántőkések, hanem 
a dolgozók kezében vannak. Nagy érdek-
lődés mellett szólt a szovjet parlament 
megalakulásáról, valamint annak működé-
séről. Előadása végén az autonóm szovjet 
köztársaságok életet mutatta be. A nagy 
érdeklődéssel kiaért előadás után értékes 
hozzászólások és kérdések hangzottak el. 

A megjelentek nevében Örley Zoltán 
vezérőrnagy, a 3. honvédkerüiet parancs-
noka mondott köszönetet es rámutatott 
arra, hogv Mátyás főhadnagy lelte lehe-
tővé 1944 októberében a szegedi vezető 
politikusok által kibocsátott rőpcédu-
Iáknak a Vörös Hadsereg repülőivel tör-
ténő terjesztését. Ezeknek hatására igen 
sok honvéd egység szüntette be a ha-cot 
a németek o'daián és csatlakoztak a fel-
szabadító Vörös Hadsereghez. 

X X . ANNA-BALJA 
Általános M u n k á s 

Dalegylet 

Uíszegedi Vigadóban 2 7 - é n fél 9 órai kezdettel. 

BáUnya 
KÉTHLY ANNA 
részvételével 

A nemzetgyű lés e lé terjesztették 
a z energ iate lepek ál lamosí tásáról 

szó ló javaslatot 
(Budapest, julius 26.) A nemzetgyűlés 

pénteki ülésén á miniszterelnöki beszédet 
követő vitában Kovács Imre (Nemzeti Pa-
rasztpárt), Sulyok Dezső (Szabadságpárt) 
és Dénes István (pártonkívüli) szólaltak 
fel. Ezután Bán Antal elvtárs iparügyi mi-
niszter a nemzetgyűlés nénteki ülésén be-
terjesztette az egyes villatrosmüvek ener-
giatelepeinek és távvezetékeinek állairi 

tulajdonba vételéről és a "villamosenergia 
gazdálkodással kapcsolatos rendelkezé-
sekről szóló törvényjavaslatot. 

Gordon Ferenc pénzügyminiszter jóvá-
hagyás végett beterjesztette a kormány 
rendeletét a forintérték megállapításáról 
és az ezzel összefüggő rendelkezésekről, 
A legközelebbi ülést julius 30-án, kedden 
délelőtt 10 órakor tartják. 

Végre ismét kigyulladtak 
a villanylámpák Szegeden 

Megindult a v i l lamosközlekedés is 
(Szeged, julius 26.) Pénteken estére 

végre ismét kigyulladtak a villanylám-
pák Szegeden. Amint megírtuk, még 
szerdán kapott a gázgyár három kocsi, 
azaz 55 tonna szenet, a MÁV szegedi 
üzletigazgatósága pedig ehhez csütör-
tök estére még igért öt vagonnal. Igaz 
ugyan, hogy az öt vagon helyett csak 
körülbelül három vagonra valót, pon-
tosabban 45 tonnát kapott a gázgyár 
a MÁV salgótarjáni szállítmányából, de 
váratlanul péntek reggelre ujabb két 
vagon szállítmány érkezett a gázgyár-
nak 38 touna szénnel Tatabányáról. 

Pénteken igy már fokozatosan be 
tudták kapcsolni a város egyes vona-
lait az áramszolgáltatásba és pénteken 
estére már teljes erővel dolgozott is-
mét a gázgyár. A megindulás ugyan 
kezdeti nehézségeket okozott, mert a 
MÁV-tól kapott szén silány kalóriáju 

darabos szén és azt előbb meg kel-
lett törni, hogy felhasználhassák. A 
mostani szénkészlet azonban legalább 
háromnapi áramszolgáltatáshoz elég és 
remélhető, hogy hétfőre megérkezik a 
gázgvár 195 tonna szene vagy leg-
alább annak egy része. 

Szombaton reggelre egyébként a vá-
ros valamennyi vonalán megindulnak 
a villamosjáratok is, 'a gyakorlati ta-
pasztalatok u?yanis azt mutatták, hogy 
ilyen irányú korlátozásoknak úgysincs 
különösebb eredménye. 

Reméljük, hogy illetékes helyen most 
már végre intézkednek Szeged szén-
ellátásáról és nem következik be még-
egyszer, hogy gondatlanságból vagy a 
budapesti irányítók hanyagságából na 
pokon keresztül villany nélkül hagyják 
az ország legnagyobb vidéki városát. 

Forint védő bizottságba tömörült 
450 szegedi füszerkereskedő 
A k i s k e r e s k e d ő k a forintel lenes speku lác ió 

elt iprása mellett fog la l tak állást 
(Szeged, julius 26) A Délvidéki Iparo-

sok és Kereskedők Szabadszakszervezeté-
ben tömörült fü8zerkereszkedők szakosz-
tálya csütörtökön tartotta meg szokáros 
gazdasági értekezletét, melynek legfőbb 
tárgya a küszöbönálló kormányintézkedé-
sek." az értékálló forint védelme érdekében 
volt. 

Pankotai Jenő vez. tag felszólalásában 
vázolta a füszerkiskereskedök teherbírá-
sukon messze túlmenő áldozatkészségét, 
amely az infláció által teremtett gazdasági 
helyzetben odáig juttatta a fűszereseket, 
hogy ma már csak a vevőiktől előlegként 
beszedett pénzből képesek azt a 25—30 
küogram sót, vagy egyéb közellátási cik-
ket beszerezni, ami a vevőkörök kiszol-
gál sához szükséges. Az ebből kivezető 
egyetlen utat a forint bevezetésében látja, 
ami elé a legnagyobb bizalommal tekint. 

Ezután Láng Károly elvtárs vez. tag is-

mertette, hogy az MKP által kidolgozott 
szanálási tervezet fő pontja az értékálló 
pénz mielőbbi megteremtésének szüksé 
gessége volt. 

— Hogv a forint tényleg értékálló pénz 
legyen — mondotta Láng elvtárs —, az 
arany és az ország termelésének értékfe-
dezete mellett egy harmadik igen fontos 
tényezőnek: az uj pénz iránti e *ységes és 
töretlen bizalomra van szükség. 

Határozati javaslatot terjesztett elő, 
hogv a füszerszakosztályba tömörült mint-
egy 450 kiskereskedő alakuljon át egyet-
len forintvédo bizottsággá, amelynek min-
den egyes tagja a forintvédelmi kormány-
rendeletek szigorú betartását és minden 
forintellenes spekuláció kíméletlen eltiprá-
sát tűzze céljául. 

Az értekezlet ezt a határozati javasla-
tot egyhangú lelkesedéssel elfogadta. 

S zabadtéri 
isiaia.k. laiaanuatk liiiíílís'a.i.k intani'jtaifln Miaiaiaiaiaia vtiawuaia H'ií'J 

M Lunkásszín j át ékok 
vasárnap, hétfőn, kedden este8-kor 

S t e f á n i a - t é r i s z i n t é r e n . 


