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„Nem iessziih meg a reakciónak azi a szívességei, 
hogy szétválasszuk a munkásosztályé"! 

A Szooiá(demokrata Párt veze tősége keményen, félreérthetetlenül leszö-
gez te pártja baloldali ál lásfoglalását 

„Mi nem álíunh a jobb és baloldal közöli, baloldaliak voltunk, vagyunk és 1 eszünk" 
(Budapest, szeptember 24.) A Szo-

ciáldemokrata Part összvezetőségi ülé-
sén a budapesti Vasas-székházban) Sza-
kasits Árpád elvtárs miniszterelnökhe-
lyettes a dísztermet zsúfolásig megtöltő 
közönség előtt közel 3 órás beszéde 
tartott és beszámolt párisi útjáról. 

Beszédében foglalkozott a nemzet-
közi helyzettel és meg állapította:, hogy 
a nemzetiközi politikában most a mult 
és a jövő erői mérkőznek egymással. A 
háború előtti, helyzettől abban a lénye-
ges pontban különbözik a mai helyzet, 
hogy a fasizmus meghalt és ezzel a ka-
pitalizmus utolsó kísérlete bukott meg. 

A továbbiakban a miniszterelnökhe-
lyettcs foglalkozott a szocialista demo-
kráciák megteremtésére irányuló nem-
zetközi erők szerepével, majd a párisi 
béke tárgyalásokkal. Hangsúlyozta, hogy 
bármilyen békét ia Írnak alá, mégis u j 
korszak következik, mert a világ az 
átalakulás lázában ég. Kifejtette a vi-
lági szocialista erőinek azt az eltökélt 
szándékát, hogy végre valóban megte-
remtsék a Dunamedence népeinek bé-
kés együttműködését. 

Foggal és körömmel védjük 
a munkásság jogait a reakció 

ellen 
A belpolitikai kérdésekre áttérve 

Szakasits Árpád hangoztatta, hogy a 
Szociáldemokrata Párt koalícióban van 
A koalíció nagyon sok áldozatot köve-
tel, ennek, ellenére a Szociáldemokrata 
Párt nem akarja a koalíciót felborí-
tani. Mi nem akarjuk a kormányt ott-
hagyni, mások otthagyhatják. Jogosan 
felvethető az .a kérdés, hogy kikkel koa-
lizálitnk, demokratákkal, vagy reakció-
sokkal. Csak azokkal vagyunk hajlan-
dók koalícióban együtt lenni, akik fel-
ismerték a történelmi szükségleteket, 
akik tudnak és akarnak isi a magyar 
demokráciáért és az uj társadalomért 
cselekedni. Az utóbbi hónapokban a 
magyar reakció egyre szemérmetleneb-
bül jelentkezik, már-már offenzívába 
lendül. Ha valami választási arithme-
tika alapján számlát kérnek rajiunk, 
poziciókat, ha bennünket ki akarnak 
szorítani, akkor majd meglátják, hogy 
van öklünk és van fogunk ezt foggal 
és körömmel megvédelmezni. Nincs 
szó megalkuvásról. Mi vagyunk akik 
voltunk, forradalmi szocialisták és le-
szünk akik vagyunk, felelősségteljes, 
öntudatos, konstruktív tömeg, amely 
nem jelszavakra hallgat, hanem az eszé-
re, az értelmére. 

Nem engedjük magunkat 
jobblelé húzni 

Fel kell vetni a kérdést, részt akar-
nak-e venni a kapitalisták fenntartás 
nélkül a magyar ipar újjáépítésében, 
vagy megmaradnak az eddigi tartózko-
dás vonalán és megmaradnak tovább 
is kizárólagos bálványuk, a profit mel-
lett. Erre várunk választ, mert ha nem, 
akkor majd magunk végezzük el a ma-
gunk dolgát. Mi minden áldozatot ké-
szele vagyunk meghozni, de nem tik' 
hető el, hogy ilyen szegény, lerombolt 
országban szociális különbségek legye-
nek, hogy az egyik oldalon álljanak az 
éhesek s a másik oldalon a, jóllakottak, 
hogy a tömegek rongyoskodjanak és 
egv vékony réteg éppúgy tobzódjék, 
mint a fasiszta rendszerben. Mi, mun-
kások, a dolgozók érdekében akarunk 
politizálni és nem engedjük magunkat 
senki kegyeiért jobbfelé huznl. 

A korporációs jellegű, olyan mező-
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gazdasági érdekképviseleti törvényja-
vaslatot, amely a munkaközvetítést ki 
akarja venni a szakszervezet kezéből, 
nem fogadjuk el. Vegye tudomásul min-
denki, hogy a stabilizációval lezárult 
az engedékenység, a türelem korszaka. 
Uj politikát akarunk kezdeni és ennek 
a politikának homlokterében a dolgozó 
tömegek problémái állanak. Felállítjuk 
a proletárköveteléseket: tisztességes 
munkabért., olcsó, egészséges lakást, 
munkát minden dolgozónak és minden 
henyélőtnek is. Szociális igazságot, min-
den termelő réteg felé egyenlő mérték-
kel való mérést, koalíciót, de a szabad-
ság, a demokrácia koalícióját, a szociá-
lis rendcsinálás koalícióját akarjuk. Azt 
a koalíciót, amely nem jelent megalku-
vást jobbfelé, a régi rothadásos rendr 
szer felé. Az ország sorsa követeli, hogy 
tiszta helyzetet teremtsünk, követeli a 
márciusi megállapodások végrehajtá-
sát. Senki se számítson arra, hogy mi, 
szociáldemokraták a mérleg nyelvének 
s: erepéh töltjük majd be. Szó sincs 
róla. Nem állunk a jobboldal és a bal-
oldal közö't. Baloldaliak vagyunk, vol-
tunk és leszünk. Pártunk törzse és ge-
rince a proletár, tartózkodás, fenntar-
tás nélkül fogadjuk pártunkba a kis-
polgárokat, az intellektueleket, a többi 
dolgozó rétegeket, de a vezető szerep 

ebben a pártban a proletároké kell 
hogy leg.,en. 

A két munkáspárt egymáshoz való 
viszonyával kapcsolatban kijelentette'. 
aki nem érti meg akár az egyik, akár 
ri másik oldalon, hogy ez együttműkö-
dés történelmi megmásíthatatlan szilk-
ségszerüség, azt félre állítjuk az útból. 
Önállóságunkat, függetlenségünket nem 
adjuk fel. Az idősebb és tapasztaltabb 
testvér türelmével és szeretetével ápol-
juk a munkásegységet s nem vagyunk 
hajlandók megtenni a magyar reakció-
nak azt a szívességet, hogy széiválasz-
szuk a munkásosztályt. A mostani vá-
lasztójogi törvénnyel többé nem. válasz-
tunk. A kisnyilasok és fasiszták többé 
nem szavazhatnak a magyar demokrá-
ciában. Olyan választójogi törvényt aka-
runk, amely a demokráciát nem gyön-
gít? hanem erősiti. Napi harcaink épp-
úgy, mint távolabbi céljaink megköve-
telik a legtökéletesebb pártegységet, 
pártfegyelmet és a párt makulátlan er-
kölcsi tisztaságát. 

Kélhly Anna, a nemzetgyűlés alel-
nöke rövid felszólalásában a munkás-
osztál - egységének fontosságára hivta 
fel a figyelmet és kijelentette, hogy 
ehhez a Szociáldemokrata Párt belső 
egysége adja meg az alapot. 

A 45 éves 

Sattd&zvfy Henrik cé$> 
Széchenyi-tér 17. denkori legolcsóbb áron. 

Utszerek, orvosi mű-
szerek, fotó és heteg-
ápolási cikkek a min-

Telefon: 167. 

A Belváros L nyerte a pártszervezetek 
sajiü&giiáclós versenyét 

AB agi tác ióban elmaradt •xerve^otefe: vasárnap megismétl ik 
a sajtónapot 

(Szeged, szeptember 240 Jelentettük,1 

hogy az MKP vasárnap sajtóagitációs 
napot tartott. A szegedi pártszerveze-
tek is tevékenyen kivették részüket a 
munkából és ugy a Délmagyarország-
nak, mint a Szabad Nép-nek az előfize-
tések százait szerezték. A jelentések 
már befutottak és kétnapi munkával 
sikerült is feldolgozni. 

Az ellenőrző bizottság jelentése sze-
rint 

a sajtóagitációs versenyt a Belvá-
ros I. szervezetünk nyerte meg. 

A Belváros I. nemcsak a legeredmé-
nyesebb munkát végezte, hanem a leg-
több sajtóagitátort állította csatasorba 
és egyéni teljesítményben is a Belváros 
I. s-.ervezethez tartozó elvtársunk rttyer-
te meg az első díjazást, amennyiben 
Nagy Ernő 21 előfizetőt gyűjtött és ez-
zel megérdemelten nyerte el az első 
I helyet. 

A szervezetek közti versenyben köz-
vetlenül a Belváros I. után a rókusi 
szervezet foglalta el a második helyei. 

Amint jelentettük, annak ellenére, 
hogy a sajtóagitációs nap kitűnő ered-
ményeket hozott, vasárnap, szeptem-
ber 29-én megismétlik. Sok szervezet 
nem készítette elő kellőképpen az agi-

VaroSszerte nagy megdöbbenést és 
fe'háborod&st okozott az a legutóbb 
eíterjedt hir, hogy Detár Mihály or-
vosdoktort a sebészeti kíiabfán ad-
junktusnak akar jak kinevezni. Dé-
tá r Mihály Ugyanis a múltban köz-
ismert volt német rajongápáróf é® 
fasiszta magatartásáról. Uton-utfélen 
németbarát kijelentéseket tett, szél-
sőjobboldali állásponto? képviselt 
mindenütt és állandóan nyilasok tár-
saságában lehetett látni. Annakide-
jén Szeged demokratikus társadalma 
a legnagyobb felháborodássaöfigyeite 
azt a magatar tásá t i®, an.eiv dr. 
Debre Péter kórházi főorvos e?rcn 
indított a 'aptaian, rosszindulata és 
hazugságokon alapuló hajszában ta-
núsított TukatS íőispannáí és Me3kó 
orv'ostábornokkai együtt koholt vá-
dakkal Illették Debre pótért és töb-
bek között azt áHilotiák, hogy a 
kormányzóra is sértő kijelentéseket 
te t Détarék voltak azok, akik bü-
néü' rótták fel Debrének, nogy ki-
fogásolta a jugosz'ávok hátbatáma-
dását. Détár ugyani® később a r r a 
hivatkozott hogy kénvszeröoi ment 
be le a Debre Péter eueni hajszába, 
mégis Debrt-ügyének tárgyalásán 
nftmosak kötelező tanúvallomását 
mondta ei, hanem ezen túlmenően i® 
mátok vallomása aiatt, a tárgyalás 
során több ízben közbeszólt rossztn-
du'atu ál iráqaivai , amelyek sulyosb-
bitó adatokkai szolgáltak akkor á 
főorvos ügyében. 

Dctár egé'-z magatart&sát a német 
fasiszták legvégsőkig menő imádata 
jellemezte és fett nem titkolta tár-
saságban sem. Egv a'kalomms'. 1"41 
májusában többen beszélgettek egy 
szegedi kávéházban. A társaságban 
voit Debre főorvos is és amikor mar 
nem tud la tovább tűrni Détár né-
mfetrajongő fasiszta kijelentéseit, dü-
hösen jegyezte meg; 

— veletek nem lehét beszélni! 
Nektek Hi'.ier az istenetek; 

Flrre Détar Mihály kereken kljelen-
te ' te . hogy »ha nem ts az istenünk, 
de mindenesetre rajongunk érte*. 

Szeged demokratikus társadalma 
viszont egy cseppet sem rajong az-
ért, hogy most ilyen emberek foglal-
janak er vezető pozíciókat barr.o- '1&-
Minden jóérzésű, demokratikus gon-
do'klodásu ember tiltakozik Détár ki-
nevezése euen és reméljük, hogy ii-
let'ke® heiyto is a legsürgősebben 
tudomásul veszik ezt. 

Mindennemű ndvényi olajokat 
(emberi használatra nem alkalma? 
növényi olajat is) 

legmagasabb áron v e s z ü n k 
U m m A s i a p p a c n z e m 
n a p e k ö z v á g ó h í d 

Te'efon 395, 

tációs napot és ezért nem nyújtottak^ 
olyan teljesítményt, amely a jjártveze-1 
tőséget kielégítette volna. Párthatáro-' 
zat folytán ezek a pártszervezetek ezen 
a héten alaposan előkészítik az agitá-
ciós napot, megszervezik a sajtóaigdtáto-
rokat és vasárnap végzik el azt a mun- • 
kát', mélyet a többi szervezetek már, 
elvégeztek. 

Angyal János elvtárs előadása 
a pedagógus s z a k s z e r v e z e t b e n 

(Szeged, szeptember 24.)' Kedden 
délután a Klauzál Gábor gimnázium 
zsúfolásig megtel© dísztermében a pe-
dagógus szakszervezet meghívására 
Angya> János elvtárs, miniszteri ta-
nácsos tar to t t érdekes előadasi az 
általános iskoiávat kapcsoiato*. kér-
désekről. Az ülést dr. Greguss Pál 
egyetemi tanár, a szakszervezet 'ei-> 
nöke nyitotta meg. 

Ángyai elvtárs bevezetőjében azt 
fejtegette, hogy miért volt szükség 
általános iskolára. Ezzei kapcsolato-
san rámutatot t a műit iskolarend-
szer hibáira. A továbbiakban kifei-
te te Ángyai János eivtár®, hogy aa 
általános iskola a hibákat le akar ja 
küzdeni Az általános iskola olyan 
általános műveltséget aka r adnt min-
dönki számára, amely testvéri közös-
ségbe fogadja a különböző fogialko- • 
zasi ágakban élő embereket, ledönti 
a társadalmi osztattok között évszá. I 
zadok folyamán kiépült társadalmi 
vála-zfalakat. Ez az iskolatípus ki-
ska r j a fejleszteni a gyermekekben 
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ar. egyéni képességeket, hajlamokat 
és az élet szükségleteihez, törvényei-
hez kíván igazodni. Ehhez azonban, 
hogy ilyenné fejlődjön az altalános 
iskola, évtizedes munkara van még 
szükség. Mindehhez még biztosítani 
kea azokat a tárgyi és szellemi fel-
tételeket, amelyek nélkül csak részle-
ges eredményt lehetne elérni. 

Hangsúlyozta Ángya? elvtárs, azt 
is, hogy mindez a nevelőkön fordu? 
meg és 'éppen ezért nagy gondot for-
dítanak a nevelöképzés korszerüslté*. 
sére is. Minden egyetem meuett az 
u j tervezet szerint nevelőképző fő-
iskolákat állítanak maja fei, erőre-
láthatóan már a következő tan vlö? 
kezdve. Ez az eddigihez hasonlóan 
4 éves lesz, második év után azon-
ban, akik tudományos pályán akar-
nak majd működni, azok átmennek 
az egyetem bölcsészkarára. 

ismertet te még Ángya? Janó® elv-
társ, az u j neveiőképzés rendszerét 
és nagy érdeklődéssel kisért előadása 
végén ismételten felhívta a nagy-
számban megjeieni pedagógus hall-
gatóságot, nogy teljes odaadással tá-
mogassák az u j iskolarendszert, 
mert csak igv érhetünk ei j*ó ered-
ményt az eddig megfelelő művelődés-
hez nem jutott tarsadaimi rétegek 
fiainak érdekében. 

A nagy tapssá?-kisért előadás után 
élénk é s termékeny vita, rnegbeszéies 
következett. 

Zománcedények , 
ház ta r t á s i cikkek 
Berndorffi alpacca evőeszközök n a g y v á l a s z t é k b a n 

Hungária edényház 
Tisza Lajos-körut 55. Te! . : 6-83. 

K i s g m b g r e f e támogatója és 
harcos o r g á n u m a : a 
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