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Emlékezzünk... 
A második világháború alatt Sze-

geden szinte csak a szervezett 
munkásság soraiban élt a kommu-
nista gondolat. Magánházakban, a 
Tisza partján lévő füzesekben, a 
legeldugottabb helyekén, életet 
kockáratéve, mint "fanatikus meg-
szállottak jöttek össze azok a ke-
vesek, akik a zászlót tartották. So-
raikat az üldöztetésé]}, a bebörtön-
zések, az internálások egyre ritkí-
tották, de ennek ellenére az eszme 
élt, mert halhatatlan. 

A kevesek kitartását időközben 
a munkásságért, a szabadságért fel-
áldozott fiatal ételek példája cd-

'"zette Kiss Ernő és Gaasln Grozda, 
'a kivégzett két münkáshős, vala-
mint a Csillagban sínylődő száz és 
száz névtelen mártirsága, kcrehulló 
i f jú vére szította a telkek tűzét. 

A háború forgatagában az ese-
mények vészesen torlódtak, mig 
1944. októberében megnyílt a föld. 
A régi világ összeomlott s minden 
korhadtsí'tjával, bünével-bajávai él-
tffnéi s a Tisza felől uj hajnal mu-
tatkozott. 

A mugárahagyalott város a hi-
vatalos hatalom eltávoz tavai a 
szennyes emberi indulatok szabad 
játékának volt kiszolgáltatva. Októ-
ber 9-én úgyszólván fegyvertelenül 
verődött össze egy csoport kom-
munista munkás és ahogy tudta, 
életeket és értékeket mentett meg. 
Ig}- a fehetőseg határán bélül a 
gettót is. 

Csamangó István, GiLico András, 
Kafcuszi Ferenc, Komócsin Antal, 
Molnár József, Molnár Vince, Ör-
dög György, Ördög Mihály, Pintér 

(Lajos, Szögi István, Szőke József, 

Íi'j. Zöld Mihály, voltak ezek. Kez-
loményeztek önként, közösséget 

védtek" akkor, amikor a hivatottak 
Srutul itthagytak mindent. 
V < Október 10-ón Szeged földjén 
.Volt az első szovjet katona. 11-én 
'Szeged hivatalosan is felszabadult. 
A szakszervezeti munkásság vezetői 
már ez nap kezűkbe vették az ese-
mények irányításút és szorgos mun-
kájuk nyomán alakult ki Szeged-
nek,az első felszabadult nagyobb 
magyar városnak élete. 

A felszabadulás után 3—4 napra 
, Szegedre jött Vas*' Zoltán. -Kibon-
* okozott a további szervezkedés ke-

üe s a Kommunista Párt szi-
lárd formát öltött. Először csak 
3—4 ember tárgyalt, majd a városi 
bérház egyik helyiségében — ahol 
jelenleg rendőrőrszoba van — hi-
vatalosan is megalakították! a pár-
tot. Ezek a személyek ma is fon-
tos szerepet töltenek bc a párt, 
a város, a rendőrség, különböző hi-
vatalok és a szakszervezet vezeté-
sében. 

Balia Sándor, Dénes Leó, Farkas 
István, Gilice András,, Gombai Mi-
hály, Gömbkötő Péter, Gyólai Ist-
ván, Kakuszi Ferenc. Kjitopa And-
rás. jK°mócsin Antal, Jüés. id. Mi-
hály,' i f j . Mihály, Zoltán, Koncz 
László, Krajkó András, Lakó An-
tal, Mison Gusztáv, Szeles István, 
Székely László, Szögi István, Va-
lentin Ágoston — néhány név az 
alnprakéíc közül. 

Október 18-án, már nagygyűlés 
a Városi Színházban. 25 éve az el-
ső szabad nagyobb összejövetel. 
Csiilogószemfi régi elvtársak és jö-
vőt felismerő uj arcox. 

Egy magárahagyolt, kiürített vá-
rosban, amely a frontmögöttiség-
nek, a katonai megszállásnak ter-
mészetes bizonytalanságát, zűrza-
varát élte, lassan-lassan i'.j élei ar-
ca rajzolódott ki. 

Szakszervezeti szervezkedés in-
dult meg. Egymásután alakulnak 
a szakmák. Megalakul a poigárőr-
.ség, a demokratikus magyar rend-
őrség embriója. Munkásdalárda, 
munkás sportegyesület, színjátszó 
közösség munkája nyomán a knilu-
áíis tevékenység. 

A közigazgatás folyamata, a,piac, 
az ellátás, a munka, egyre lük-
tetőbben folyik s kisarjadzott a 
keltétört szegedi étet. 

Ezeknek a riapokifak és az ese-
uéoyeknek letagadhatatlan gyújtó-
pontja az aíig pár napja, vagy hete 
legális Kommunista Párt volt. 

A régi szervezett munkások 
helytállása, az ifjúmunkások harc-
készsége és a csatlakozó értelmi-
ségiek helyzetfelismerése kommu-
nista módón, kommunista munká-
ban mutatkozott mindenfelé. 

A Magyar Kommunista Pórt 
aagvszegedi ezrei, de egész Szeged 
lakossága is, most a lázas és hősi 
napok hároméves fordulóján nagy 
elismeréssel és hálával fordul a 
kezdeményező kis csoport éa a 
bozcáJuSf csatlakozók felé. 

A . k o r m á n y p r o g r a m f a 
.A koalíciós pártok által elfoga-

dott kormányprogram 32 pontban 
felöleli a magyar demokrácia leg-
sürgősebb teendőit, biztosítja, a há-
roméves terv végrehajtását és eré-
lyes harcot jelent a drágaság ellen. 

I, Ál>an?háztartás 
és stabilizáció 

Minden erővel arrá fcoíi töreked-
ni, hogy az államháztartás egyen-
súlyát a legrövidebb Idő alatt meg-
teremtsük s ezzel megvédjük a ma-
gyar demokrácia egyik legnagyobb 
vívmányát, a hároméves terv vég-
rehajtásának és az életszínvonal 
emelésének feltételét, a pénz ér-
tékállandóságát. Ehhez mulhatat-
íanui szükséges az állami bevéte-
lek növelése, mindenekelőtt a gaz-
dagok terhére és a legszigorúbb 
takarékosság az állami "ós közületi 
kiadásoknál. 

1. El Jceíi kobozni az áliarn ja-
vára annak vagyonát, aki hamis 
íorintmérloget nyújtott be, hogy 
kijátssza a vagyondézsntárói "szóló 
rendelkezéseket, vagy aki vagyonát 
részben vqgy egészben külföldre 
próbálta, illetve' próbálja csem-
pészni. 

2. Uj, magas fényűzési adókat 
kell bevezetni limisgőpkocsikra, 
luxuséttermekre, luxusszállodákra, 
mulatókra és luxus fogyasztási cik-
kekre. 

3. Az állami és állami kezelésbe 
vett üzemeknél a ráfizetést meg 
kell Szüntetni 1948 május l-ig, a 
túlméretezett központi "igazgatás ki-
sebbítése, az üzemvezetés es igaz-
gatás racionalizálása, a munkafe-
gyelem megszilárdítása és az egyé-
ni felelősség elvének a vezetésben 
való gyakorlati érvényesítése ut-
ján. 

I. Az állami és közérdekű vál-
lalatoknál le xeü bontani a inam-
mutigazgatóságokat és cl keli iá* 
volitaiu a nemdolgozó, de fizelóst, 
iantiémeket húzó igazgatókat és 
igazgatósági tagokat. 

5. A minisztériumok és állam-
titkárok számút jelentősen "csök-
kenteni kelí. 

C. Külképviseleteinknél a fizeté-
seket és a reprezentációs költsége-
ket íe kell szállitaui. 

7. A minisztériumokban és közü-
letekben a fényűző reprezentációt 
és bankettozást * i keii törölni. 

El. A hároméves terv 
végrehajtsa 

A stabilizáció megóvása melleit 
a hároméves terv megvalósítása 
alkotja az uj koalíciós kormány 
gazdaságpoiitíkájának gerincét Ez-
ért szükséges: 

8. a Magyár Nemzeti Bank és 
a legnagyobb magánbankok álla-
mosításának végrehajtása 1947 no-
vember 30-ig; 

9. rendelet kibocsátása annak ér-
dekében, hogy a hároméves terv-
idejére senkmea se lehessen ösz-
szesen 3 'ezer forintnál nagyobb 
havi jövedelme; 

10. a külföldre távozott haza-
árulók, összeesküvők és szökevé-
nyek vagyonának elkobzása és 
igénybevétele a hároméves terv 
nép jóié ti beruházásaiira; 

I I . a munkanélküliség csökken-
tése és megszüntetése érdekében 
a hároméves terv keretében olyan 
munkák megindítása és előtérbe 
helyezése, amelyeknél a felhasz-
nált összegeknek legalább 50 szá-
zaléka munkabér; 

12. a munkanélküliség csökken-, 
tésc mellett a hároméves terv vég-
rehajtását a termelés fokozásának 
érdekei szerint kell irányítani; 

13. a kollektív szerződések meg-
kötése október 31-ig cs a köztiszt-
viselők slábjszrendezésének végre-
hajtása 1948 január l-ig. 

14. A hároméves terv végrehaj-
tása érdekéltén szövetkezeteinket 
süsgősen talpra kell áhitaní. 

EiS. A közellátás 
és drágaság 

A szárazság okozta közellátási 
nehézségek és az újjáéledő speku-
láció, valamint árdrágítás erélyes 
kormányzati intézkedéseket köve-
telnek, amelyek közül a legfonto-
sabbak a következők: 

15. Álianu készlelek gyűjtése a 
városi és falusi ellátatlanok szük-
ségleteinek biztosítására és ennek 
érdekében kötött gazdálkodás ki-
fejlesztése. 

16. Kettős árrendszer bevezetése 
a legfontosabb élelmiszerekre és 
ruházati cikkekre. 

1 17. A jóroinőségü és viszonylag 

olcsóbb tipusáruk (textil, Jábbelf, 
háztartási cikkek, bútorok, stb.) 
.gyártásának és forgalomba hozata-
lának kifejlesztése. 

18. Az árdrágítás és lánckeres-
kedelem leküzdésére dolgozókból 
álló birósng létesítése, amely 1*4 
nap alatt köteles Ítéletet hozni. 

19. Az aszálysuj tolta vidékek 
megsegítése vetőmaggal, tengeri-
vel. A jövő termés biztosítása, az 
állatállomány megóvása. 

IV. A demokrácia 
erkölcsi tisztasága 

Határozott és hathatós rendsza-
bályok szükségesek a demokrácia 
erkölcsi tisztaságának biztosítására, 
tekintet nélkül minden párt- vagy 
személyi érdekre. Ezért javasol-
juk: 

20. olyan szigorú legyeimi sza-
bályzat íélesitését, amelynek alap-
ján a korrupcióval gyanúsított köz-
tisztviselő ügyében záros határidőn 
belül le kelt folytatni és véghatá-
rozattal le kell zárni a vizsgálatot 
és azonnali hatállyal éi keit bocsá-
tani a korrupcióban elmarasztalt 
tisztviselőt, 

21. a politikai pártok és társa-
dalmi szervezeLek tulajdonában 
levő, vagy részvételükkel működő ; 
gazdasági vállalatok megszüntető-! 
sét. Kivételt csak olyan vállalatok 1 

jelenthetnek, amelyeknek közvet-
len kapcsolatuk van az illető szer-
vezetek felvilágosító munkájával 
(újságok, könyvek és folyóiratok 
kiadása, nyomda, stb.), 

22. tőrvény alapján bizottságot 
kelt létesíteni köztiszteletben átló 
személyekből, akiknek íeíadata fe-
lülvizsgálni a közéleti szereplők va-
gyoni helyzetét. Aki nem tudja iga-
zolni, hogy tisztességes uton jutott 
vagyonához, attól el kell kobozni, 
őt pedig ei kell "távolitani á köz-
életből, 

23. rendkívül szigorú tői-vényt 
keli "hozni a közvagyon és köz-
érdek védelmére, 

V. Általános kormányzati 
feladatok 

. 24. A békeszerződés hatályba lé -
pésével és az ország demokratikus 
rendjének megszilárdulásával a ren-
deleti uton való kormányzás leépí-
tése olyan mértékre, amelyet az 
államháztartás egyensúlyának és a 
közellátás zavartalan biztosításának 
érdekei megengednek, 

25. a közigazgatás reformja, az 
önkormányzati í let fejlesztése és 
uj községi választójogi törvény meg-
alkotása, 

2G. az országgyűlési választások 
választói névjegyzékének heiyesbi-

Keddtől szezonnyitó műsorul bemutatjuk a MOPEX-METRQ 
gyár egész viiágot diadalmasan bejárt viiágfümjét: 

M e g t a l á l 
JAMES HILTON világhírű regényének filmváltozata. — Egy 
asszony lángoló szerelme egy nagy tragédia forgatagában. 

Egv férfi két élete. — Ez a film, mely soha nem fe-
isjtnető élményszerű emléket hagy az emberben. — Az 
utolsó évek legnagyszerűbb alkotása, A főszerepékben: 

G r e e r O a r s o i i 
a tMrs, Minivere felejthetetlen főszereplője; és a férfias 

R o n a l d C o l m a n 
A m e r i k a legkeresettebb d r á m a i bőse. 

i A l e g f r i s e b b H I R A D Ó . 
Előadások á, « és 8 érakor. - Pénztár délelőtt 11-12-ig 
ás d é l u t á n f é l ó r á v a l az e l ő a d á s o k kezdete előtt. 

tése, az előfordult igazságtalansá-
gok jóvátétele, 

27. demokratikus mezőgazdasági 
érdekképviselet megteremtésé tör-
vényhozási uton 1947 december 
31-ig. A föfdbirtökreform ós a ic~ 
Iekkönyvezés ieijes befejezése 
december j l - ig. .. 

28. az egyházzá! való függő kér-, 
désc-k rendezése tárgyalások és' 
megegyezés útján, ' ../V 

29. elő keli -kesziteni 'az iutéré 
ményes szociálpolitikára való át-
térést, 

30. a hatósági jogköröket tét-
vénnyel. keli megállapítani,, meg-
kelt váiősitani a NOT ős a iiépln-
rótágok reformját, 

31. a,gazdasági élet regeneráló-
dása ós a hároméves terv érdeká-i 
ben törekedni keit politikai feltéte-
lek nélküli külföldi kölcsönök meg-
szerzésere, 

-32. külpolitikai téren barátsági 
szerződés előkészítése demokratikus 
szomszédainkkai, tárgyalások meg* 
indítása Csehszlovákiával a szlo-
vákiai magyarság demokratikus jo-
gainak biztosítására. 

A magyar köztársaság kormánya 
felhív minden öntudatos hazafit és 
minden épitőszándéku demokratái; 
hogy sorakozzék fel a kormány 
mögött és teljes erejével vegye, ki 
részét e program megv'aíósitasámdt 
munkájából. 

Meséröazefl a bolgár 
bo?nun¥l<ü!{!i)tf$éti 

Tildy Zoltán köztársasági elnök 
hétfőn délután fogadta a Buda-
pestre érkezett bolgár kormány -
küldöttséget. 

Z ö t d e S v f i a r s e l ő a d á s a 
a n é p i fcoliegistáfenafe 

Szombaton este dr. Zöld Sán 
dúr elvtárs, országgyűlési képvi-
selő meglátogat ía a Móricz Zsig-
mond népi kollégiumot, ahova 
ebből az alkalomból összegyűl-
tek a többi szegedi népi kollé-
gium nagyobb diákjai is. Vala-
mennyien nagy szeretettel fogad45 

ták vendégüket és megköszön-
ték eddigi s/ives támogatását. 
Zöld elvlárs ezután átfogó, rész-
letes előadást tartott a jeleniegjl 
külpolitikai és belpolitikai hely-
zetről, majd a késő esti órákig 
maradt együtt a népi 'kollégis-
tákkal és különböző időszerű 
kérdésekre válaszolt. 

Háborús psichozisról 
beszélnek országszerte, Nincs 

becsületes demokrata, aki jjc ke-
restié az uszítókat: nehéz őket 
rajtacsípni. Szombaton est© azon-
ban a háborús uszítók,', a nyugta-
lanságot keltök nyomába akad-
tunk! 

A munkája után ^órákozásl, 
és pihenési kereső dolgozók töl-
tötték meg az egyik szegedi móré 
góképszinnáza.t, ahol amerikai 
bohózatot hirdetett a piakát. Mi-
kor a nézőtér elsötétedett, elő-
játéknak,! amerikai híradót é a 
ükulturfilmet' mutattak be. Kés 
rálőttünk egyöntetűen fetzudult 
a nézőközönség az amerikai 
kulturkép i íéttán: »H,át már itt 
sem hagyják békén az embert.«j 
'Elég vöít a háborúból és a gyils 
feolásökból U A gyanútlan nézed 
ugyanis a legrészletesebben tá-' 
jékoziaita és képezte ki az ame-
rikai .ikulttirfiim", hogyan kel! 
repülőgépekre pontosari célba-
lőni. De nincs amerikai hiradó 
vagy film, arpeiy ne fejtene kt 
háborús propagandáit 

Értesülésünk szerint a filme-
ket bemutatásuk előtt megvizs-
gálja egy bizottság, hogy a de-
mokrácia célkitűzéseinek megfe-
lelő e a tartálma. Ezúton hívjuk 
fe* a bizottság figyelmét, hogy 
a demokráciának nyugatomra van 
szüksége, hogy építhessen. Nem-
csak a háború nem keli, de a, 
háborús filmek sem. Suíyos va-
luták mennek ki az o r s z á g b ó l 
ezékért u filmekért, hogy Ame-
rika; Magyarországon n á b o r u s 
propagandát tudjon cs ináln i . A 
magyar demokráciának még in-
gyen sem keli a háborús p r o -
paganda, nemhogy p é n z ü n k volna 
rá. Uszítson haborura Amerika 
odahaza, ha ez k e l i po lgára inak, 
de ne nálunk! H a g y j á k békén 
az o r s z á g dolgozóit, a m a g y a r 
nemzet építeni, é s nem rom-
bolni akar! 


