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Rákosi Mátyás rádióelőadása 

A nemzet felemelkedésének egy utja van: 
szakítani a kormányzásba benyomult reakcióval! 

„A tüntetéseknek köszönhető, hogy karácsony előtt 
az áremelkedés megállt , sőt áresés észlelhető" 

„Ha jövőre közepes termés lesz, feloszlathatjuk a közellátási minisztériumot" 
(Budapest, december 12.) Rákosi 

Mátyás elvtárs miniszterelnökhelyet-
tes, a Magyar Kommunista Párt fő-
titkára szerdán este a rádióban elő-
adást tartott a »Válság okai és a ki-
vezető ut« cimmeh 

— A magyar politikai válság — 
mondotta — lassankint krónikussá 
válik és elhúzódása a magyar de-
mokrácia egészséges fejlődését fe-
nyegeti. A fiatal magyar demokrácia 
gazdasági téren a stabilizációban érte 
el legnagyobb sikerét. Tervezetünk-
nek azt a részét, amelynek során 
^ dolgozó tömegek önfeláldozó mun-
kádra került a sor, megvalósítottuk. 
Az iparban a fejlődés jó eredménye-
ket hozott. Rendbehoztuk az állam-
háziarfást, az őszi vetések kielégitőeíc. 
Hogy ha jövőre közepes termés lesz, 
akkor valószínűleg felszámolhatjuk 3 

közellátásügyi minisztériumot és 3 

jegyrendszert. Ezután megállapította, 
hogy kilátásaink gazdasági té re n jók 
és hogy a magyar munkásság, pa-
rasztság és értelmiség áldozatkész 
munkájának eredményeként hazánk 
gazdaságilag Európa íegegészsége. 
sebb országai közé tartozik. 

— Mivel magyarázható mégis a po-
fi* ikai válság? A válasz a következő: 
Fél évvel ezelőtt a pénzromlással 
járó életszínvonal csökkenése veszé-
lyez'ette a demokráciát, ma a drága-
ság fenyeget bennünket. A mái bírók 
legnagyobb része a régi rendszer hí-
ve, csak bátorítják á spekulánsokat. 
Riiesz István igazságügyminiszter 
egyik parlamenti beszédében megje-
gyez'e, hogy a régi birok többsége 
nem alkalmas arra, hogy a demokrá-
ciát védelmezze. Ezzel szemben a z 

igazságügym'nisztérium kisgazda ál-
-lamtitkára dicsőíteni és mentegetni 
kezdte a régi bírókat saját nv hiszte-
rével szemben. 

— Mivel az áremelkedés minden 
téren tapasztalhatóan megindult, kül-
döttségek követelték az egyes mi-
nisztériumoktól az áremelkedések 
megakadályozását. Ezeknek a tünteté-
seknek köszönhető elsősorban, hogy 
az áremelkedés most karácsony előtt 
megállt, sőt némileg áresés is követ-
kezett be. 

— A Kisgazdapárt vezetői tisztában 
vannak azzal, hogy soraikban reak-
ciósok vannak és hirdetik a reakció 
elleni harco f. Nagy Ferenc ismétel 
ten megemlékezik azokról, akik a Kis-
gazdapárton belül a régi uri világot 
akarják visszahozni. Hiába hangoz-
tatja Nagy Ferenc, hogy a koalíciós 
pártoknak szorosabbá kell tenni az 
együttműködést és ki kell küszöbölni 
á bizalmatlanságot. A koalic'ő balol-
dalát n e m fűzhetik szálak a reakció-
hoz. 

— Az ország külpolitikai érdekei 
Is a demokrácia továbbfejlesztését 

köve'e'ik. Ait:tg nem hivatkozhatunk 
reakciómentes magyar demokráciára, 
nem tudunk eredményesen segíteni 
szlovákiai testvéreinken sem. 

— A válságnak csak egy megoldása 
lehet, közös erővel kiküszöbölni 3 

reakciót a kisgazdapártból és a po-
litikai élet minden területéről is. Ez 

erősítheti meg a magyar demokráciát 
és nehezíti az ország nemzetközi sú-
lyát. Az újjáépítés nagy eredményei 
majd csak ezután várhatók. 

— Most egy három éves gazdasági 
terven dolgozunk. Meg van a lehető-
sége 2nnak, hogy hazánk 3 három 
év alatt kiheveri a vesztett háború 
által ütött sebeket és a parasztok, 
munkások és értelmiségiek életszín-
vonala eme kedikr sőt meghaladja a 
békebeli szinvonalat is. Rövid idő 
alatt felvonulhatnak a boldog, virág-
zó nemzetek közé, ennek azonban egy 
feltétele van: szakítani kell a kor-
mányzásba beszorult reakcióval. 

Február 10-én írják alá Parisban 
a magyar békeszerződést 

Gyöngyösi vezeti a magyar békeküldöttséget 
Uj leszerelési programban egyeztek meg a nagyhatalmak 

(London, december 12.) A külügy-
miniszterek tanácsa ugy döntött, hogy 
az olasz, bolgár, román, magyar és 
finn békeszerződéseket február 10-én 
irják alá Párisban. Az aláírásnál 3 

négy nagyhatalmon kívül jelen ^esz 
még az öt volt ellenséges állam egy-
egy képviselője is. 

Gyöngyösi János külügyminiszter a 
magyar békeszerződés aláírásának hi-
re alkalmával nyilatkozott a sajtó 
képviselőinek, melyben többek kö-
zött a következőket mondta: 

— Mint a koalíciós kormány kül-
ügyminisztere e pillanatban nem nyi. 
latícozhatom még arról, hogy a bé-
keszerződést aláiró küldöttség tag-
jai kikből fognak állni. A kiilügymi-
nisz'er vé'eménye szerint a kormány-
zat kellő előkészület után küldi dele-
gá'usait Parisba. 

Beavatott helyen ugy vélik tudni, 
hogy a magyar békedelegáció min-
den körülmények közt Gyöngyösi 
fogja vezetni. 

A külügyminiszterek értekezletének 

jelentős eseménye, hogy megegyeztek 
a moszkvai külügyminisztert értekez-
let ügyrendjében. Ezenkívül megálla-
podás jö ' t létre a német és osztrák 
békeszerződés előkészifése tekinteté-
ben. A három nagyhatalom: Egyesült 
Államok, Szovjetunió és Anglia ki-
küldöttei uj átfogó leszerelési pro-
gramban egyeztek meg. A külügymi-
niszíe-ek négyes tanácsa csütörtökön 
tartotta Newyorkban utolsó ülésezé. 
sét. ' i ' ! 

A nemzetgyűlés általánosságban elfogadta 
a szövetkezeti törvényjavaslatot 

(Budapest, december ,12.) A nem-
zetgyűlés csütörtöki ülésén Rácz Je-
nő pénzügyminiszter beterjesztette a 
kormánynak ado ' t felhatalmazásáról 
szóló törvényjavaslat meghosszabbí-
tásáról szóló javaslatot. 

A nemzetgyűlés ezután áttért a 
szövetkezetekről szó'.ó javaslat tár-
gyalására. Rónai Sándor szövetke-

zetügyi miniszter a javaslat általános 
vitája során elhangzott felszólalá-
sokra válaszolt. 

A szövetkezeti törvényjavaslatot ál-
talánosságban elfogadták. A javaslat 
részletes tárgyalását a 84. szakasz-
nál félbeszakították, mert a napirend 
tárgya'ására kitűzött idő letelt. A leg-
közelebbi ülést pénteken tartják. 

December 14-én kezdődnek Szegeden 
a magyar-szovjet barátság napjai 

(Szeged, december 12.) Soha kulturá-
lis társaság nem töltött be oly nagy 
jelentőségű kulturmissziót, mint napT 
jainkban a Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság. A szovjet kulturáról az el-
múlt negyedszázad alatt csak rágalma-
kat terjesztett a reakciós feudális vi-
iág. A felszabadulás utárv a Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság céljául 
tűzte, hogy megismerteti a nagyközön-
séggel a szovjet kulturát. A társaság 
szegedi csoportja december 14-iki kez-
dettel a magyar-szovjet barátság nap-
jait rendezi meg. A baráti napok al-
kalmával nagyjelentőségű művészi be-
mutatók és előadások lesznek. A ba-
ráti napok előadói azok lesznek, akik 
személyes élményekből ismerik a szov-
jet kulturát. A baráti napok részletes 
műsora a következő: 

December 14-én: A Belvárosi Mozi-
ban a Kővirág cimü szovjet film be-
mutatása délután fél 4 órai kezdettel. 
A Kővirág Cannesbén nemzetközi ver-
senyen első dijat nyert. 

December 15-én délelőtt 11 órakor 
a városháza közgyűlési termében Kas-
sai Géza, az Uj Szó helyettes főszer-
kesztője a „Szovjetunió és a kis népek" 
cimen tart előadást. Délután fél 4-kor 
a Széchenyi Moziban „Halló Moszkva" 
cimü zenés filmet mutatják be. 

December 16-án: délután fél 4 órakor 
a Korzó Moziban Csárdáskirálynő, Kál-
mán Imre operettjének szovjet film 
díszbemutatója, délután fél 6 órakor a 
sebészeti klinika előadótermében dr. 
Nemessuri Mihály: „Sebészet a Szov-
jetunióban" cimen tart előadást. Ugyan-
csak délután fél 6 órakor a kereskedel-
mi' és iparkamara nagytermében A. N. 
Tarnovszky építészmérnök tart előadást 
„Tervszerű városépitkezés a Szovjet-
unióban" cimen. 

December 17-én délután 3 órakor a 
Hungária-szálló nagytermében „Szovjet 
Könyvek Magyarországon" cimü kiál-
lítás ünnepélyes megnyitása. Délután 
fél 4 órakor a Tudományegyetem aulá-

jában dr. Havas András*, a Szovjetunió-
ból hazatért tudományos kutató a „Tu-
berkulózis gyógyitása a Szovjetunió-
ban" cimen tart előadást. Délután fél 6 
órakor a városháza közgyűlési termé-
ben Illés Béla a Vörös Hadsereg alez-
redese, az • Uj Szó főszerkesztője a 
„Szovjet irodalom" cimen tart előadást. 

December 18-án délután fái. 5 órakor 
az Ujságiróotthonban Balázs Béla, a 
„Szovjet művészet" cimen tart elő-
adást. Délután fél 6 órakor a Tudo-
mányegyetem aulájában dr. Havas An-
drás; „Egészségvédelem és társadalom-
biztosítás a Szovjetunióban" címen tart 
előadást. 

December 19-én a Nemzeti Színház-
ban díszelőadás. Bemutatásra kerül A. 
Chacsaturján első szimfóniája, Rim-
szkij-Korzákov Seherezádé balettje. 
Bevezető beszédet mondja Darvas Jó-
zsef író, a MSzMT ügyvezető-elnöke. 
Versényi Ida és Kamarás Gyula a Nem-
zeti Színház művészei szavalnak. 

December 20-án a Tudományegyetem 
aulájában dr. Faragó László „Pedagó-
gia a Szovjetunióban" cimen tart elő-
adást délután, fél 4 órai kezdettel. 
Ugyancsak délután 5 órái kezdettel a 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 
helységében (Kis D. palota) a Magyar-
Szovjet Bélyegkiállitás ünnepélyes 
megnyitása. 

A baráti napok műsorát ugy válo-
gatták össze, hogy az hatalmas és ba-
ráti szomszédunk művészeti és tudomá-
nyos világával tökéletesen megismertet 
bennünket. A könyvkiállítás naponta 
2—8 óráig, vasárnap délelőtt 11 órától 
este 8 óráig tekinthető meg. A bélyeg-
kiállitás december 21 és 22-én lesz nyit-
va délelőtt 10-től este 7 óráig. A gyá-
rak és üzemi szervezetek kívánságára 
a MSzMT a fentieken kivül még külön 
Szovjetuniót ismertető előadásokat és 
filmbemutatókat rendez. 


