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A népi demokrácia félé 
A mindennapi harcok hevé 

íaa\ megtörténik, hogy a jó ka-
lória is elveszti tájékozódását, 
a sok fától nem látja az erdőt. 
A közellátás hajainak orvoslása 
mellett, az árdrágítók és a haza-
áruló reakció elleni harcban 
hajlamosak vagyunk elfelejteni, 
hagy fokról fokra, de néha ug-
rásszerűen is haladunk egy ki-
tűzött, nem is messze álló cél 
felé. amit a népi demokrácia 
megvalósításában jelöltünk meg. 

Ar előbbre haladolt népi 
demokráciákon mérve magunkat 
jobban keh kihangsúlyoznunk, 
hogy a fejlődés nálunk sem ál-
lott meg, ellenkezőleg az ütőbbi 
hónapokban k került behozni 
sokat elmaradottságunkból. 

Pártunk", a Magyar Kommu-
nista Párt a választásokon 22 
százalékot kapott, mi vagyunk 
az ország legnagyobb partja, 
ö roi pártunkban tömörül n két 
legfontosabb népi réteg, a mun-
kásság és parasztság többsége, 
de korántsem értük el lehető-
ségeink végső határát s ezen a 
téren Románia is megelőzött 
bennünket azzal, hogy ott egye-
sűit a két munkáspárt és ezzel 
Mzíoslíotta a nép szilárd veze-
tését az államban. 

A reakció, amely 1045 -46-
Uan öiyan erős volt, hogy időn-
kínt képes volt hosszabb-rövi-
debb időre megakasztani a fej-
lődést, ma szétzúzva hever. A 
reakciónak nincs többé egységes 
nagy pártja, azok a kísértétek, 
amelyeke'' a reakció nagy, egy' 
séges párt "kiépítésére tesz, egy-
másután futnak kudarcba; Meg-
buktak ff kisgazdapárti összees-
küvők. feloszlott a Sulvok-pArt 
és most megszökött a rfoiffer-
párt vezérfarkasa is, cserben-
hagyva az ordasok marakodó, 
széthúzó falkáját. Ezekután a 
balsikerek utári alig van remé-
nye a reakciónak, hogy nyílt 
porondon felvegye a Sarcot a 
demokrácia ellen. 

A szétvert reakció nem tud 
fccfeneíyabb akadályt gördíteni 
pártunk programjának megvaló-
kitása elé. Amit a politikai élet-
ben, az országgyűlésen nem tud-
nak elérni, iparkodnak megvaló-
sítani a tömegek közötti mun-
kával, háborús rémhírterjesztés-
sé!, a gazdasági nehézségek nö-
velésével, a spekuláció támoga-
tósával, azzal', hogy a felhal-
srvoKódó tökét visszatartják a 
produktív befektetésektől Kc-
ízftkre játszott az aszály és az 
',amerikai imperialisták ideghá-
texraja a" haladó demokráciák 
eüeri. de cz az ellentámadás is 
túlhaladta már csúcspontját, fci-
falladt, mielőtt célt ért volna. 
•Rákosi elvtárs a legalkalmasabb 
pillanatban szólította fel pár-
tunkat és az orszá? összes de-
mokratikus erőit ellentámadásra, 
a' reakciós lutl<orus hírverés 
visszaverésére és a spekuláció 
megfékezésére. A demokrácia 
vezérkara jelentős uj fegyvere-
ket is bocsátott rendelkezésünk-
re. MegpeticLonálták a reakciós 
vezetők, a pfeifferista képvise-
lők csalással szerzett mandátu-
mait, szétzilálták az ellenség él-
gárdájának sorait 

A pfeifferista képviselők nvost 
azzal vannak elfoglalva, hogy 
saját bőrűket, helyesebben kép-
viselői fizetésüket védik és nem 
ér mái rá ujabb, ostoba rém-
faireket kovácsolni. A gazdasági 
fronton erőfeszítéseket tettunk, 
bogy az akadozó ellátást hizto-
sitsuií. A nyírségi burgonyát — 
ismetybön elég termeit — roham-
tempóban eljuttattuk az üzemek 
dolgozóihoz, elsősorban az ipar-
vidékekbe, megkezdtük a harcot 
ff gabonafejtegetők ellen. Kijött 
a kettős árakról szóló rendelet 
ás szélesebb mederben folyilc 
a típusára a falvakba és váro-
gdbbu A demokratikus pártok 

megszavazták a felhatalmazási 
törvényt, amely lehetővé teszi 
a gyors gazdasági intézkedése-
ket és tető alá hoztuk a nagy-
üzemi munkásokból összeállított 
11 zsor ahiró sági k ü I öntan ácsot, 
amely végre tetté váltja régi jel-
szavunkat: Halál a feketézőkre. 
Még meg sem kezdték működé-
süket, de a munkásság nyomá-
sára a debreceni törvényszék 
már meghozta az első halálos 
Ítéletet qgy nádudvari nagy-
feketéző malmos ellen. Rövide-
sen több ilyen Ítéletet akarunk 
és fogunk hallani. 

A népi demokrácia valame-
lyik buzgó hive azt mondhatná, 
hogy ez csak tüneti kezelés és 
alapvető változásokat akar látni 
a magyar demokrácia gazdasági 
életében Nos. ilyen jelentőségű 
a nagybankok "államosításáról 
szóló törvény, ameívet most tár-
gyai az országgyűlés. Ez n tör-
vény lesz hivatva arra, hogy 
orvosolja gazdasági életünk 
egyik rákfenéjét, az akadozó 
hitelellátást. Nemcsák a Hitel -
elosztás rendszerességél, de a 
betétképzés, a betevők bizalmá-
nak növekedését is várhatjuk 
ettől a törvénytől. A bankok 
a modern tőkés' gazdálkodásban 
a fej szerepét töltik be, úilamo-
sitási programunk torz szüle-
mény maradna, ha a fejet nem 
áttarao sí tanárin. Ezzel a törvény-
nyel nagy lépést teszünk a népi 
demokrácia gazdasági alapjainak 
megteremtése utján és megvaló-
sítjuk a hároméves terv sikeres 
végrehajtásának egvik legfonto-
sabb előfeltételét. 

Miközben jóiirányzott csapá-
sokat mérünk a gazdasági reak-
cióra, nem feledkezhetünk meg 
arról som, hogy- Molnár Erik 
külügyminiszter elvtársunk kül-
politikái sikon tönkrezuzza a re-
akció botor reményeit. Kapcso-
lataink egyre szorosabbá válnak 
a szomszédos nagv Szovjetunió-
val és a népi demokráciákkal. 
Jugoszláviával. Bulgáriával és 
soron 'van Csehszlovákia is. 
Részvételünknek a kilenc kom-
munista párt varsói 'értekezletén 
nagyobb jclemősége van, mint 
bármely lépésnek, amelyet a 
fegyverszünet és a békeszerző-
dés megkötése óta magyar po-
litikai tényezők a külföldön tet-
tek. Ezek* a lépések végleg el-
zárják annak lehetőségét, hogy 
az amerikai imperializmus Ma-
gyarországon keresztül hatoljon 
l>e a Dimamedencébe. 

A magyar demokrácia hely-
zete tehát az utóbbi hónapok-
ban jelentősen megerősödött 
mind belső, mind nemzetközi vo-
natkozásban és csökken az a 
távolság az előlfutó népi demo-
kráciák és Magyarország között'. 

Ebben a cikkben nem térhe-
tünk ki az átmeneti nehézsé-
gekre és a legsürgősebb felada-
tokra, de világos, hógv ma legfon-
tosabb feladat h Rákosi emárs 
legutóbbi beszédével elindított 
ellentámadás megszervezése cs 
kiméiyitése. A reakciót ki ke'! 
szorítani megmaradt hadállásai-
bóJ is. hogv a népi demokrá-
ciába vaió áífejlődésünk elől el-
takarítsuk áz összes akadáivt. A 
jó eredmény előfeltétele, "liogy 
elsősorban saját, páriunklam Ie-
küzdjük a kicsinyes pesszimiz-
must. amely itt-ott még akadá-
lyozza támadásunk lendületét. 
Fokozni keli 'felvilágosító mun-
kánkat a rémhírekké! megzavart 
tömegekben, fokozni kell a ter-
melést cs oi kell távolítani az 
útból azokat, akik bármilyen 
módon akadályozni próbálják, 
hogy a tobbtertuelésen keresz-
tül véglegesen megoldjuk az 
életszínvonal emelésének alap 
vető fontosságú kérdését. 

Fcreac?. László 

I kikérték 
az országgyűléstől 

A munkásosztály árulója idegen nagyhatalomnak kémkedett 
Mint már jelentettük, az ál-, 

lám rendőrség október végén j 
leleplezte a "Pisky-Schntidt j 
Frigyes-féle kéms?ervezetet, 
melynek Peyer Károly is te-
vékeny tágja volt. A kémszer-
vezet két tagja, dr. Pisky-
Schmidt Frigyes és Gábor Ró-
bert letartóztatásuk elől kül-
földre menekültek, mig a 

kémszervezet kilenc tagját 
letartóztatták. 

Peyer Károly a kém szerve-
zettel szoros kapcsolatot tar-
tott fenn és két izben tárgya-
lásokat tis folytatóit külföldi 
nagyh atalmak ké p viselőivel. 

Peyer Károly tudott Pisky-
Schmidt Frigyes szökéséről s 
megbízólevelei adott külföldi 

. reakciós erőkkel folytatandó 
] tárgyalások felvételére. 
1 < A budapesti, néplőügyészség 
i azzal a kérelemmel fordult a 
j népbiró^áglioz, bog}- keresse 
megfáz országgyűlést és kérje 

í Peyér Károly merftelmi jogi-
nak az előzetes, letartóztatást 
magában foglaló jogszabály, 
felfüggesztését. 

Áz országgyűlés megkezdte 
e bankok államosításáról szóló 
törvényiavaslat tárgyalását 

P l e f f f e r m e n i e l m l f o g á t f e l f ü g g e s z t e t t é k 

Az országgyűlés, pénteki ülé-
sén beterjesztették a mentel-
mi bizottság jelentéséi Pfeif-
fer Zoltán mentelmi ügyéhen. 
Az előadó ismertette a buda-
pesti népfőügyészség kérését 
Pfei f fer Zoltán mentelmi jo-
gának felfüggesztése tárgya-
ban. X budapesti népbiróság \ vaslat elvben kimondja akár 
népelíenes bűntett és hivatali dalanttásj, sőt azt is biztosit-, 
bűnpártolás vadjával eljárást ja. .hqgyha a részvényesek 

lió forint az a tőke, amely 
az ország gazdasági életében 
cirkulál minden ellenőrzés 
nélkül és ez a tény nagymér-
tékben akadályozza a há-
roméves terv zavartalan le-
bonyolítását. Szó sincs kisa-
játításról, mert törvértyja-' 

indított Pfeif fer Zoltán ellen. 
A mentelmi bizottság megál-
lapította. l iogy Pfei f fer Zol-
tán Orbán János vplt Hunya-
di-pú noéigránátos- Úelelősség-
revoiiás'át akadályozta meg, 
mint igazságügyi államtitkár, 
annak ellenére, liogy tudta. 

atona volt. liogy Orbán SS-

gázdasági helyzete megkíván-
ja, előleget lehel folyósítani a 
kártalan.it ási összegre. 

Mihelics Vid, a Demokrata 
Ncpoárt vezérszónoka két-
órás" beszédben foglalkozott a 
javaslattal. 

— Kétségbevonhatatlan tény 
_ —• mondotta többek között 

A mentelmi bizottság javasol- Mihelics —. liogv® a kapitalis-
ta az országgyűlésnek, hogy termelési rendszer az em-
Pfei f fer Zoltán országgyűlési b e r i S ivF szempontjából nem 
képviselő mentelmi jogát, elő- megfelelő gazdasági reiv 
zetes letartóztatásra is ma- . . . . . . 
glábanfoglaló joghatállyalfüg-
gessze.fel. Miután a mentelmi 
Inzottság határozata ellen 
Ráth András és Sándor Fe-
renc kisebbségi véleményt je-
lenlétiek be, az elnök Ráth 
Andrásnak adta a szól. 

Ráth András: 

Píe ' í for Zoltán Ncwyork-
ba érkezése után nyilatko-
zatot tett. Ennek a nyilat-
kozatnak hangja olyan, 
hógy felment bennünket 

del, tehát a kapitalista rend-

szeren változtatni kell. 
Hangoztatta, liogv pártja 
nem akar a kcresJJténysfco-
cialiximis folytatója lenni? 
bár elismeri, hogy- « fce-
nszténys7/oe-aliznmvnak an-
nakidején megvolt az értel-
me és jelentősége. A tárisa-
űálntí adottságok azonban 
alapvetően megváltoztak és 
a kéi riíágSbáboiPU fejtemé-
nyef a keresztény gondol-
kodást világszerte uj felis-
merésekkel i.izdagilottflk. A 
keresztény világnézetet val-
lóknak nem szabad gátol-
ni a haladást, sül a keresz-
ténység lényegéből folyóan 
nem is tehetik ezt. Fejez-
te t)c beszédét Mihelics Vid. 
Ezután az elnök napirendi 

indítványára ugy határoztak, 
hogy kedden délelőtt folytat-
ják az államosításra vonatko-
zó törvényjavaslat vitáját. ; 

fagyszabásu 
i r z é n e s g y i l k o s s á g o t 

leplezett le a rendőrség 
A mérgezések egész sorát követte el egy 

szőregi asszony 
Jdén szeptemberben Török 

Istvánná és két gyermeke a sze-
azon kötelezettség aló!, hogy , gcöi 'közkórtiázban gyom or mér-
Pfei f fer Zoltán védelmében gezésben meghalt. Megátlapitot-
bárenlyeH formában kiáll- *iAk. j , o g v arzénos liszt okozta 
jónk. Azért a bejelentett fci" d-alálnkat 
sobbség! vélemény! vissza- S z / l c s k ó r ü „ y o m o z á s t tádi-
vonj(ik.« tollak az ügyben és ennek so-

A bejelentésre szélsőbálról rán a gyanú Nagy András sző-

sgssfcr , a r a t ó i * ' s 
rájöhettek volna,, hogy a ve-j a l a p o s s á a gyanú, amikor a kö-
zerők fasiszta!' 'zelmultban Nagy András öngyií-

A Ház ezután egyhangúlag! kossági kísérletet követett el. 
elfogadta a mentelmi bízott-! Jelenleg is még sulvos betegra sáol tavas! a Ml Pfeif fer 7nl- 1 fekszik, igv nem tudjak kihall-sag javaslatai es 1 foiíter zo l ; , . dc feleségét a kisr.ombon 
tan mentelmi jogát az előze- kapitányság nvomoaót máris ki 
les letartóztatást magában- • hallgatták.0 

foglaló jogszabállyal felfüg-.j N a í i V Andrásáé Tóth Reália 
gesztette. i kihallgatása során beismerte, 

A TTá-/ czni/m áttért n bank-! hosv Rezdán András nagyszé.k-

bán'kó! 
- - - - - r |sorát ismerte, ne. Még 

államosítása fejUTlc-1 g ntáiige2te meg Szűcs Mátyásné 
szükséges a háromeves ikübekbázi lakost kávéjába 

terv sikeres végrehajtása ér-] fett arzénnel. 1945-ben segített 
(lekében. Több mint 100 mii-1 apósa, Nagy Géczi Tát leányai 

nak apjuk racgmérgezJésében, 
hogy hozzájuthassanak az örök-
séghez 1347 március 14-én 
ugyanilyen szándékkal mérgezte 
meg anyósát js. Közben líMfi 
tavaszán segített Szirovicza' An-
talnó szőregi lakosnak férje 
megmérgözésébeiJ. Í946 pün-
kösdjén pedig Dávid JóZsefné-
nak segített ugyancsak férje 
láb alól való eltevésében 

az arzénos gyilkosságok egész 
sorát elkövető Nagy Andrásnét 
Szőregen vették őrizetbe a kis 
zomborí rendőrkapitányság nyo-
mozói, dc a nyomozás szálai 
Szegedre is elvezetnek. 

Nagy Andrásnén kivüi őrizet-
be retlék a gyilkosságukban ré-
szes Rezdán Andrást, feleségét, 
valamint Dávid Józsefnél. 

A szegedi és kiszombori ka-
pitányság nyomozói együttesen 
folytatják tovább a nyomozást, 
amelynek érdekes fordufafáiréj. 
Imlnapi számunkban adunk bő-
vebb tudósítást. 


