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Elég voll a felelőtlen politikából 
és a kalandorok garázdálkodásaiké! 

(Sopron, junius 2.) Rajk László 
belügyminiszter vasűrnap Sopron-
ban ,a MKP népgyülésén több mint 
18.000 főnyi tömeg jelenlétében szó-
lalt fel. A belügyminiszter beszé-
dében a többi között ezeket mon-
dotta : 

- A magyar reakció és külföldi 
cinkosai minden lehetőt elkövet-
nek 2 év óta, hogy zavart, nyug-
talanságot keltsenek az országban 
és most is ezt akarták icLérni. A 
gyorsaság azonban, amivel ezt a 
siilyos krizist megoldottuk, mutat-
ja, hogy a demokrácia erős. A pa-
rasztságot, a munkásságot és a ha-
ladó értelmiséget többé nem lehet 
belevinni kalandokba. Minden 
okunk megvan arra, hogy remél-
hessük, hogy a Kisgazdapárt le-
vonja a történtekből a lanulságot 
és kiirtja soraiból a kétkulacsosság 
utolsó maradványait is. Nem sza-
bad azonban fejünket^ a homokba 
dugni. Nem szabad azt hinni, hogy 

Nagy Ferenc bukásával minden 
tisztázódott. A parasztot nyomja a 
beszolgáltatás, az alacsony mező-
gazdasági árak, a magas ipari árak 
a munkást és az értelmiségit 
alacsony bérfizetés, valamint a ma-
gas árak. - _ 

— Elég volt a felelőt en politiká-
ból és a felelőtlen ka'andorok ga-
rázdálkodásaiból. Ennek csak a 
nép issza meg a levét. A MKP ne-
vében kijelentem: változatlanul az 
áz álláspontunk, hogy a koalícióra 
szükség van, de itt az ideje, hogy 
megszűnjék a Kisgazdapártban a 
kétkulacsosság, a válságok örök 
okozója. A helyzet kulcsa, hogy 
mennyiben tudjuk biztosítani az 
ország rendjét, nyugalmát és a há-
roméves terv zavartalan végrehaj-
tását, tehát sok szempont a Kis-
gazdapárt. kezében van. 

Tisztázni kell, tényekkel kel 
bebizonyítani nem kevesebbet: 
el tudja-e pártjából távolítani 

aiokat az elemeket, amelyek | iránti barátságot, a valóüágbanf 
m-m- a nép mellett,, hanem a j Horthy-diplom atákkal szűrik össze 
nép eHerc csináltak politikát, j a levet, „hogy aláássák koztársasá-

A belpolitikai kétkulacsosság mel- gunk biztonságát, a demokratikus 
lett véget kell vetni a kétkuÜacsosr! népekkel való jóbaráti vjszonyan-
ságnak külpolitikánk gyakorlata-í kát. 
ban is. Lehetetlen az, hogy fele-j A belügyminiszter beszedetgyak-
lős államférfiak ugyanakkor, ami-iran szakította félbe a tömeg tét-
kor kifelé hirdetik a Szovjetunió I széányilvánilása. 

A. belpolitika 
döntő kérdéseire 

Ifjusái Hete Szegeden 
Gyölés , feívonűlás, sportfinnepség 

A magyar ifjúság országszerte If-
luság líejet rendez a 48^as bizott-
ságokon keresztül. A szegedi fia-
taldk szombaton este ünnepi fák-
lyásmenettel nyitották meg az ifjú-
ság hetét. A mintegy 100 főnyi me-
net élén a rendőrzeuekar haladt. 
Utána következtek az ifjúsági szer-
vezetek, népi kollégiumok, az is-
kolák tanulói és a formaruhában 
látványosságszámba menő cserké-
szek. A cserkészek előtt a gázgyár 
zienekara haladt. A sorok szélén 
fáklyákkal és lampionokkal felsze-

relt fiatalok mentek. Az ifjúsági 
szervezetek az orosz katonai pa-
rancsnokság előtt vonultak végig, 
éltetve az ifjúsági egységet és a 
szovjet-magyar barátságot. 'Vasár-
nap reggel tábori mise, majd tá-
borozás következett az ujszegedi 
parkban. Délben a 18-as bizottság 
részéről Tímár Lajos és Dobó Jó-
zsef mondott beszédet. Az ifjúsági 
hét műsora Űrnapján, csütörtökön 
folytatódik, amikor a Vasutas-sta-
dionban egésznapos sportünnepély 
lesz. 

• • ad választ Farkas 
a munkáspártok szegedi nagygyűlésem 

A a elmúlt hét utolsó napjaiban érthetően az emberek! nagyobb" 
- figyelemmel fordullak a politikai kérdések felé. Munkanelyeken, ésa-

láidi, baráti Körben az átlagnál nagyobb érdeklődéssél tárgyalták: azo-
kat az újságcikkeiket, híradásokat. amelyek a belpolitikai válsággal: 
kapcsolatban felszínre kerültek. A belpolitikai válság megoldotbxak 
tekinthető, az ur kormány megalakult. Mégis egy sereg olyan kérdés 
van, amely foglalkoztatja, izgatja az embereket,'feleletet várnak' a. fel-
vetődött iiözérdekü problémákra. Szeged város dolgozó' tömege,tueís a té-
nyekhez való hü ragaszkodás szerinti "tájékoztatása a megsokasodott 
problémákról a munkáspártok központi vezetőségeinek határozata értel-
mében iunius 8=án, vasárnap délelőtt megtörténik. A Széchenyi-térre' 
népgyűlésre nivják a szegedi munkásokat, a szegedi és kőrnyéka pa-
rasztokat, városunk értelmiségiéit, közalkalmazottait, kisiparosait és 
kiskereskedőit. A gyűlés jelentőségét nagymértékben emeli az a fontos 
körülmény, hogy a MKP előadója, F a r k a s Mihály elvtárs, főtitkár-
helyettes, nemzetgyűlési képviselő lesz. Farkas Mihály elvtárs kiváló 
politikai képességeit iól ismerik a szegedi dolgozók és oízonyárí min-
denki örömmel fogadja, hogy a nemzet fontos kérdéseiben Szeged 
•iépe tőle kap tájékoztatót. A Szociáldemokrata Párt részéről J us tus-
Pál elvtárs, nemzetgyűlési képviselő szólal fel. 

A nagygyűlésre, - amely vasárnap délelőtt, pontosan 10 órakor kez-
dődik a Széchenyi-téren, az üzemek dolgozóin, a kerületek kommu-
nista és szociáldemokrata tagjain kivül a széles dolgozó rétegek: már 
lázas érdeklődéssel készülődnek. Ez a gyűlés mindén bizonnyal az 
érdeklődők hatalmas tömegeit mozgatja meg bizonyítékául annak, hogy, 
Szeged demokratikus közvéleménye tudni akarja, hová, merre tart az 
ország. A feleletet, az iránymutatást a nemzet sorsdöntő Mnáóseábfen'. 

- minden bizonnyal Farkas Mihály elvtárs a szegedi dolgozók várako 
zásának megfelelően adja meg. 

Két fiSeitgfcraüKus iionvéd Msi cselekedd!!! 
liafástalan folt egy 750 kilós [églSsortáí 

rendelet ugy szól, hogy amennyiben 
emberélet veszélyeztetése nőiké í ki-

A régi vasúti hídnál levő szivaty-
tyutelep mellett, a vízmüvek közvet-
len közelében egy 750 kilós Dómba 
fúródott a földbe, amely nem, robbant 
fel. Ezeket a fel nem robbant bom-
bákat a honvédelmi minisztérium 
rendeletére sorban hatástalanítják. A 

Újjáépítési kiállítás 
Szegeden 

Szeged város mérnöki hivatala a 
XV. Ipari Vásár keretében városren-
dezési kiállítást rendezett. Ez lénye-
gében két részből áll: az egyik a bu-
dapesti, a másik a szegedi anyagot 
tartalmazza. A szegedi anyag a ter-
mészeti, társadalmi és technikai adott-
ságok alapján főleg arra mutat rá, 
miként lehet c gazdasági tápterüle-
tét vesztett város továbbfejlődését 
biztosító iparosodást térbelileg és mű-
szakilag időszerűvé tenni. Ezért első-
sorban az ipari munkahelyek, má-
sodsorban az egészséges és közmü-
vesithető lakóterületek mikénti ala-
kulását mulatja be. 

Végül bemutatja a város műemlék-
jellegű épületeit is, amelyek a holnap 
Szegedjének városképében végleges 
jelleggel megőrzendők lesznek. 

Miuidkét kiállítás a MaDISz Vörtis-
marty-irtcai nagytermében díjtalanul 
megtekinthető. 

Kossá István g ^ ^ f l ^ 
- fását követette 

(Nyíregyháza, junius 2) A szabolcsi 
és szatmári dolgozók paraszt, munkás 
és értelmiségiek találkozóján beszé-
det mondott Kossá Istyán, a szak-
szervezeti tanács főtitkára is. 

'— Ma nekünk, magyar dolgozóknak 
— kezdte beszédét — nincs döntőbb 
feladatunk, mint hogy teljes erőnket 
mozgósítsuk -a hároméves terv meg-
valósítására, mert a hároméves terv 
a jólétet jelenti a magyar dolgozók-
nak. 

Dreiier Brandy! Dreftersor! Dreker csokoládé f 
A Vásáron a Dreher pavilonban, az Ipartestület vendéglő-

jében és teraszán. Fogyassza a DREHER, gyártmányokat. 

SZABÓ ECETGYÁR a Vásáron az Iparcsarnokban az emeleti 

feljárónál. Kérjen savanyitási receptet díjmentesen. 

A szakszervezetek nem elégedhetnek 
meg a bankok államosításával, ha-
nem a bankok államosításán lul azt 
is kívánják, hogy államosítsák mind-
azokat az ipari vállalatokat, amelyek-
nek részvényei az államosításra ke-
rülő bankok birtokában vannak. Ez-
után az uj kollektív szerződések elő-
készitéséröl beszélt. Hangsúlyozta, 
hogy emelné fogják a termelést, 23— 
30 százalékkal csökkentik a tipuscipők 
árát és a típusbakancsok árát mi-

Elérkezett az ileje annak. h<>«\ nimáiisan 50 forintban állapítják meg. 
- pé<;Ztetesen foglalkozott ezután Kossá 

István a miniszterelnök lemondása kö-
rül történt eseményekkel, az uj kor-
mány megalakulásával. Balogh István 
személyével kapcsolatban a követke-
zőket mondotta: A magyar politikának 
ez a raéregkeverője igen fontos sze-
repet játszik mindazokban a politikai 
válságokban, amelyek az utóbbi idők-
ben Magyarországon lejátszódtak. 

:» dolgoiák becsületes niunkáfa 
révén a« '»axsá»lalanul keletkezett 

vagyonokat elvegyük azoktól, 
akiknek keiében az a vagyon 
t?ein ba.ánk és nem népünk ér-
deke'l, nem egy vékony, spelm-
láe'ős réteg erdekeit s/olgálfa. 

Alkalmi hidegtálak* inbiszek, szendvicsek különleges kivitelben 

. cseinegelizletében 
Bajcsi Zsilinszky u. 15. Telefon: 133. 

Vásári pavillon a. N. I. K. udvarban. 

emelhető, ugy nem kell a helyszí-
nen robbantani. A vízmüvek köze-
lében levő bomba 7 méter mélységbe 
fúródott és szinte hozzáférhetetlen 
volt. A kiemelés közben tehát ál-
landóan attól kellett tartami, begy 
felrobban. A robbanás esetében vi-
szont nagy karok keletkeztek volna, 
mert közelében húzódtak a földi alatt 
a szivattyútelep csatornái és a város 
is ld lett volna annak téve, hogy la! 
szennyvíz elönti. 

Pászti Pál tüzszerészőrmesíer és 
Pnrdi Pál tüzszerészszakaszvezető 
vállalkozott arra, hogy hatástalanítja! 
a hatalmas bombát. Munkájukat el is 
végezték. Szombaton ^Jetűlc kockáz-
tatásával leszerelték a bomba gyújtó-
szerkezetét. A dicséret mellett jutal-
mat érdemel a két d'emolc atűsüs hon-
véd. 

é s t e r j e s e d ; 
a 

Oéliiiagyarorsiáipf 
Szerezz uj előfizet 

Fizessenek a gazdagok Jtntos István pénzégyi 

államtitkár nyilaikazmütu 

a v a g y o n d é z s m a t e r v e z e f t r é í ! 

H Raffay Etierem és Kávéház 
a város szivéén kerthelyisóíí 

City Jazzl Budapest kedvencei Alföldi Rézsa és Mery Morgan énekelnek. 
Záróra: reggel 4 órakor. 

Patzauer Dezső bornagyReresfiedés 
Szeged, Kölcsey utca 9. 

fiűRDöS és PALACKBOROK kizárólag viszonteladók részére. 

(Budapesti tudósítónk telefonje-
lentése.) A n t o s István pénzügyi ál-
lamtitkár nyilatkozott a most el-
készült vagyondézsma tervezetről. 
A háborús és inflációs vagyonokra 
kivetett vagyontöbblet dézsma 20— 
75 százalékig terjed. Az egyszerű 
vagyondézsma kulcsa 5—2-5 száza-
lék lesz. Az egyszerű vagyondázs-
ipát csak a 75 ezer forinton felük 
vagyonok után kell fizetni. A 25 

százalékos kylcs csak az egész 
nagy vagyonoknál érvényes. A va-
gyontöbblet dézsmával az 1939 ja-
nuár 1 és 1947 január 1 között ke-
letkezett vagyonszaporulatot adóz-
tatják meg. Ezekkel az intézkedé-
sekkel valósítottuk meg a MKP jel-
szavát: Fizessenek a .gazdagok! — 
mondotta Antos István pénzügyi 
államtitkár. 

K« 

Megnyílt a 

Hungária felújítót! kerfhelyisé 
Tánczenét a H a n g á r i a szalonzenekara szolgáttatja 

Régi jóhirü konyha Jé ifafok 


