
Kexld, 1917 november 18. O É L M A G 1 A íl () H S Z A G 

Az imperializmus válságban van 
— demokratikus erők előretörnek 

Zöld Sándor országgyűlési képviseld elvtárs beszámolója a nagyszegedi 
Össz-aktiva üiésen 

A Magyar Kommunista Párt 
Kátvin-téri székháza zsúfolásig 
megtelt hétfőn a párt összaktiva 
ülésén. Tombácz Imre elvtárs, 
az MKP nagyszegedi végrehnjló-
bizoltságánas elnöke "nyitotta 
meg az ülést, maid dr. Zöld 
Sándor elvtárs, országgyűlési 
képviselő, az MKP nagyszegedi 
végrehajtóbizottságának " titkára 
adott átfogó képét a politikai 
helyzetről. 

Zöld elvi Ars beszéde elején 
a reakció egyre erősödő propa-
gandájáról szólt és ellentáma-
dásra hivta fei a demokrácia 
erőit. Bevezetője után részlete-
sen vizsgálta, hogy milyen irány-
ban fejlődik demokráciánk es 
jelenleg milyen uj gazdasági és 
politikai természetű jelenségek 
mutatkoznak. Hangsúlyozta, hogy 
a népi demokratikus fejlődés 
akkor vfalik szembetűnővé, ba 
összevetjük az 1045-ös és az 
1947-es választásokat. Az előző 
választáson győzött a reakció és 
vereséget szenvedett a demokrá-
cia. Külpolitikai és belpolitikai 
téren egyaránt hatalmas táma-
dás indult utána a magyar de-
mokrácia ellen. Külföldi impe-
rialista körök minden erőfeszí-
tése arra irányult, hogy rést 
üssenek n népi demokrácia sor-
falán és ezt 'a rést Magyaror-
szágon látták a legkönnyebben 
megvalósítani. Ugyanakkor tá-
madást indítottak gazdasági té-
ren is Magyarország ellen. 

— Sokan lebecsülik a Ma-
gyar Kommunista Pártnak azt a 
történelmi szerepét, amelynek 
eredményeképpen sikerűit * biz-
lositani a magyar szabadságot 
és függetlenséget — mondotta 
dr. Zöld Sándor elvtárs. — Füg-
getlenségünk és szabadságunk 
kétségtelenül a Magyar Kommu-
nista Párt érdeme." 

Ez a párt ugy jelen! meg a 
nsagyar nép eíőít, mint egysé-
ges, szervezeit Siazafias erő, 
amely egyedül képes az or-
szág Higgeikusségét és szabad-
ságát megvédeísneziif, 

A hazafias politika nem válasz-
tási manőver volt. mint ahogyan 
a reakció hirdette. A hazafias 
politika halálosan komoly dolog 
pártunk részéről. 

— Miben rejlett pártunk' ere-
je? — vetette fcí a "kérdést Zöld 
Sándor elvtárs, majd igy foly-
tatta : 

— Az MKP vezérkara min-
den egyes más párt vezérka-
ránál iisszeha s en ÜHhatatbt n ai 
nafayoöb szellemi fölénnyel 
renűelkeíett és rejuielWzfJi 
ma is, amelyet scraiRUféiemás 
ff árt vezetősége sohasem Ind 
behozni. 

E mellett a pártszervezetek ís 
tudták követni a vezérkar elgon-
dolásai í. 

— Ennek köszönhető, hogy 
az 1945-ös választások után át-
törtük a reakció tömbjét és ma 
már nyugodtan mondhatjuk, 
hogy 

Magyarországon a reakciónak 
soha többel nem lesz ol.vais 
hatalmas cs egységes pártja, 
msEt ani'lvcn in akkori vá-
lasztásokon a Független K:s-
gasdapárt volt. 

A magyarországi reakció az idei 
választásokon vereséget szenve-
dett. Ma már nem a reakció 
pártja az ország első pártja, 
hanem a Magyar Kommunista 
Párt. (Hatalmas taps.) Ez a tény 
történelmi jelentőségű fordula-

tot jelent a magyar demokrácia 
fejlődésében. 

— Gazdasági téren is meg 
vannak az eredményei az MKP 
győzelmének. Sorozatosan je-
lennek meg azok a rendeletek, 
ameivek a munkásság életszín-
vonalának emelését vannak hi-
vatva biztosítani. Mindezek bi-
zonyítják, hogy a Magyar Kom-
munista Párt nem nézi ölhetett 
kezekkel az események alakulá-
sát, hanem komolyan beleavat-
kozik a gazdasági életbe. Ennek 
következménye, hogy 

egyre jobban niegsrihiöhen 
van az a szakadék, amely a 
politikai élet és a gazű'aságf 
élei lefesti az elmúlt eszfets-
dőlíben fennállt. 
A többi partokról szóit ezután 

Zöld elvtárs. Kifejtei te, hogy a 
Kisgazdapártban ma hármas 
irány tapasztatható. Az egyik 
csoport komolyan gondolja a 
Kommunista Párttal való együtt-
működést, a másik csoport csak 
politikai taktikázásból teszi ezt, 
a harmadik csoport pedig ho-
mokba dugja a i'ejét és mind-
untalan a helyzet megváltozását 
íesi. A Szociáldemokrata Párt 
belső válsága az utóbbi időkben 
kétségtelenné vált. Ezt mutatta 
a legutóbbi SzIM-kongresszusis. 
Éppen ezért következetes egy-
ségfront politikára van szükség. 

Szilárdan biztosítani kel! a 
munkásosztály hegemóniáját 
a demokráciában. Ennek el-
érésére pedig egységes mun-
káspártra vau szükség. 

Az egyesült munkáspárt maga 
köré tudná tömöríteni az összes 
haladó dolgozó rétegeket. Egy-
csápásra megváltoznék a ma-
gyar demokrácia helyzete és a 
két párt egyesülése* hatalmas 
ugrás [enne előre a szocializmus 
felé. Ezt a folyamatot lassítani 
lehel, de megakadályozni nem. 

Felvázolta a továbbiakban a 
nemzetközi helyzetet, amely vég-
ső elemzésében" arra mutat, hogy 
az amerikai imperialisták erő-
feszilése ellenére sincs háborús 
veszély, hiszen az imperializ-
mus is válságban van. Mindvégig 
feszült érdeklődéssel kisért be-
szédét Molotov szavaival fejezte 
be, amelynek különösen azt a 
mondatát* fogadta .nagy tapssal 

a hallgatóság, hogy » minden ut 
a kommunizmushoz vezet®. 

— Moiolov megállapítása uj 
korszak nyitányát jelenti —- fe-
jezte be beszédét Zöld elvtárs. 
Az amerikai imperialisták hiába 
fenyegetőznek, napjaik és a ka-
pitalizmus napjai meg vannak 
számlálva, bukásuk elkerülhe-
tetlen. Ebben a szellemben keli 
dolgoznunk és ezt a szellemet 
kelt átplántálnunk munkások, 
parasztok ós értelmiségiek szé-
fes tömegeibe. Ha ebben a szel-
lemben dolgozunk, akkor a Ma-
gyar Kommunista Párt a ma-
gyar népet Rákosi élvtársunk 
vezetése mellett ujabb nagy és 
döntő győzelem felé vezeti. 

A kereskedelmi aSkaima^effak 
isj munkabére 

A kereskedelemben foglal-
koztatott munkavállalók és 
mu nkál t alók m egá II ap od tak 
az uj kollektív szerződés rész-
leteiben. A szerződés a Szak-
tanács jóváhagyása után tép 
életbe. 

Az uj szerződés a fceres-
fcedősegédek legalacso-
nyabb fizetődé1 278 forint-
ban állapítja meg, mi:* a 
legmagasabb fizetés elő-
re! áthatóan 830 forint lesz. 

Az eddigiekkel szemben lé-
nyeges eltérés az, hogy az u j 
szerződés a szakmában eltöl-
tött évek számától, függően 
csak a legalacsonyabb "bére-
ket határozza meg, nem zár-
ja azonban ki azt, hogy akár 

úz egyéves segéd is elérje a 
megállapított maximális java-
dalmazást abban az esetben, 
há szakmai jártasságánál 
fogvS arra érdemes. 

A tanoncok fizetőse a* 
első évben, ternüleü cso-
port szerint 82, 78 ős 78 
forint, a második évben 
137, 138 ŐS 118 forint. 

Újítás a keretszerződés sze-
rint az is, hogy a munkáltatói 
a munkavállalónak minden 
bérfizetéssel együtt olyan 
részletes írásbeli elszámolást 
köteles aSni, amelyből megál-
lapítható a heti munkabér (a 
túlóra külön feltüntetésével 
a levonás és a kifizetésre ke-
rülő összeg. 

Gyáni Imre főispán nyilatkozata 

Működésemben a demokrácia intézményeire 
akarok iámaszicodni 
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Hétfőn délelőlt Szeged uj 
főispánja: Gyáni Imre, a hód-
mezővásárhelyi főgimnázium 
igazgatóhelyettese elfoglalta 
hivatalát. Megérkezésekor üd-
vözölte dr. Pál fy György le-
lépő főispánt és Dénes Leó 
elvtárs, polgármestert, majd 
Dénes polgármester vezetésé-
vel a városi tanács tagjai je-
lentek meg nála. A város ve-
zetőinek' és alkalmazottainak 
köszöntése után a sajtó kép-
viselőit fogadta és a lapokon 
keresztül üdvözletét küldi 
Szeged dolgozóinak. 

— Működésemben a demo-
krácia intézményeire akarok 
támaszkodni — mondotta nyi-
latkozatában Gyáni főispán.' 
— A demokratikus pártok, 
szakszervezetek és egyéb né-
pi szervek támogatását kérem 
ezért. Tudom, liogy Szeged 
lakossága nehéz körülmények 
közölt él, de ezek átmeneti 
nehézségiek. Á kormánynak 
eltökélt szándéka, hogy a dol-
gozók helyzetén, életnívóján 

H Icelfős árrendszerről szőlő rendelet 
megváltoztatását leérte a DISCSz tlltalcozÉ 

Vasárnap délelőtt a Keres-
kedelmi és Iparkamara nagy-
terme zsúfolásig megtelt a 
DIKSz tiltakozó nagygyűlé-
sére, melyen a kettős árrend-
szer igazságtalanságai ellen 
tiltakoztak: 

Vörös József elnöki meg-
nyitója után, Rozóki László 
ügyvezető elnök tartotta meg 
előadását. Nagy beszédé-
ben rámutatott, hogy lehetet-
len a második ellátási cso-
portba sorolni, a baromfike-
reskédő piaci árust, a lófo-
gatu kocsifuvarozót és a többi 
kisiparost, aki a jelenlegi vi-
szonyok közölt családja be-
tevő falatját sem keresi*meg. 

Katona András beszédében 
rámutatott, hogy a kisiparos 
ma a bérmunkás életnívóján 
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1947. november I9?én, szerdán este 7 ó rako r 
ünnepl i 

h á r o m é v e s é v f o r d u l ó i é t 
műsorral egybekötve a Kálvin-téri székházban. 
Mindenkit szeretettel meghív a 

d é l m a g y a r o r s z á g 
szerkesztősége és kiadóhivatala 

áll. Foglalkozott a kézműves-
iparosság sérelmeivel: ahiá-
úyos anyagellátással, az OTI 
illetékekkel, az utcai cégtáb-
lák utált fizetendő illetékkői. 

Dr. Demény Alajos kamarai 
főtitkár a kereskedelmi és 
iparkamara hathatós támoga-
tásáról biztosította a gyűlés 
résztvevőit a sérelmes "ren-
delkezések ellen Tolytátott 
harcukban. Lucs Ferenc a 
szegedi kereskedelmi testület 
nevében beszélt. Székely 
László, a DIKSz főtitkára a 
kisiparosok és kiskereskedők 
sz: (hadszervezeti szervezkedé-
sének szükségességéről be-
szélt. Kónya Imre az asztalos-
ipar, Kende Sándor a textil-
kereskedők sérelmeit ismer-
tette. 

Befejezésül Vörös József is-
mertelte a nagygyűléssel 
Dinnyés Lajos miniszterel-
nökhöz intézett határozati ja-
vüslalot, amely rámutat a ket-
tős árrendszer hibás rendel-
kezéseire. A felirat a rendelet 
megváltoztatását és a munka-
vállalókkal való egyforma el-
bánást kéri a kormánytól, 
hogy a kisiparos és kiskeres-
kedő is erői minden megfe-
szítésével résztvehessen az ujj 
demokratikus Magyarország 
felépítésében. 

segítsen. Ha visszatekintünk 
a demokratikus kormányzás 
elmúlt esztendeire, azt keli 
látnunk, hogy eddig is jelen-
tős eredményeket értünk el. A 
Kormányzat munkáját azon-' 
bán rajta kivül álló okok ne-
hezítenék. Három aszályos 
esztendő sújtja mezőgazdasá-
gunkat. 

— Az állam gazdasági ere-
je még nem elég erős ahhoz 
— folytatta a főispán —, hogy 
önmaga teljes egészében vál-
lalja az ujjáépjtés munkáját. 
Szükség vart a társadalom és 
a magángazdasági élet jelen-
tős támogatására is. Sajnos a 
magángazdaság nem az egész 
nemzeii élet érdekeire veti te-
kintetét, hanem ódám egy a 
magja tőkeerejével, ahol a leg-
több hasznot remélheti. Már-
pedig a tervszerű gazdálko-
dás, amelynek, alapjait a kor-
mányzat hároméves tervben 
fektette le, nem a haszonszer-
zés növelését, hanem a" dol-
gozók életszintjének növelését 
célozza. Tervgazdálkodásunk 
továbbvitelére az államnak 
megvan a maga lehetősége. 
Az államháztartás megszilár-
dult az utóbbi hónapokban, 
pénzünk stabilizációját biz-
tosnak tartjuk és országos vi-
szonylatban közélelmezési 
helyzetünk sem aggasztó. 

Első szegedi nyilatkozata 
alkalmával Gyáifi főispán 
nyomban örvendetes hirt is 
közölt. Értesítést kápoltugyan 
is, hogy a város vezetőinek 
eredményes intézkedése nyo-
mán 

ujabb 88 vagon burgonyái 
utaltak ki Szegednek. Ezen-
kivül 63 tonna világitn-si pet-
réleume? kap még ezen a 
héten Szegeti tsuiyavilága. 
— Az állam további közel-

látási készleteket kiván gyűj-
teni — mondotta ezzel kap-
csolatban. 

Ezért kezdődtek megi az 
elszámoltatások, dc ez Sze-
gedre a nagy aszálybárok és 
jégverés miatt néni terjed ki 
A munkanélküliség problé-

májáról a következőket jelen-
tette ki: 

— A munkanélküliség de-
mokratikus rendszerünknek 
egyik legégetőbb kérdése, 
amelynek gyökeres megoldá-
sát csak gazdasági életünk 
további tervszerű kiépítése 
eredményezheti. A kormány-
zat országosan igyekszik meg-
felelő összegeket erre a célra 
előteremteni. 

Rajta leszek magam is — 

hiszen a 38-as évek nagy 
gazdasági válságában én ís 
átéltem a munkanélküliség 
keservét —, hogy mind ipa-
ri, mind egyéb vonajon mi-
nél nagyobb támogatási 
kapjunk a kormányzattól. 

Ezen túlmenően a karácsonyi 
segitőakció utján juttatunk kist 
pénzsegélyt a munkanélkü-
lieknek. Tudom, hogy a liszt-
viselőtársadalom is" súlyos 
helyzetben ysüi és ők azok, 
akik legnémábban viselik a 
sok áldozatot. A sorsukon ki-
váaunk segíteni, amikor most 
kárácsouyi segélyfői tárgya-
lunk számukra. 

Az új gazdákhoz is szólt a 
főispán a sajtón keresztül: 

— A kormányzatnak célja 
és az ért célom is, hogy az 
egész .parasztság és ezen "be-
lül az u jgazdák helyzetet igye-
kezzünk előbbrevinni, hogy 
mezőgazdasági termelésünk 
megszilárduljon, ezzel pedig 
egyre jobb körülmények köze 
jusson a magyar gazdasági 
elét is. 

Gyáni főispán nyilatkozata 
végen az egyházakkal való vi-
szonyt érintette: 

— A koalíciós kormány pro-
gramjában megjelölte azt ís, 
hogy a társadalom régi intéz-
ményeivel, az egyházzal is kí-
vánja rendezni viszonyát. Hi-
vatal balépésem kor szeretném 
a kormányprogram e bon íjá-
ra felhívni a figyelmet, hogy 
koalíciós, demokratikus kor-
mányzatunk rendezni akarja 
függő kérdéseit, amelyek az 
egyház ijcáöyában fennálla-
nak. Mind az" egyházzal, mind 
a társadalom egyéb szerveivel 
megértő együttműködést ki-
vártok megvalósítani, 

Gyáni Imre,, Szeged uj fő-
ispánja hétfőn már meg is 
kezdte hivatali működését. Az 
ünnepélyes beiktatás időpont-
járól még egyelőre nincs kö-
zelebbi intézkedés. Dr. Pá l fy 
György rövid szabadságra 
megy, majd azután elfoglalja 
pol eármes' erh elyeltesi h Ivata-
lát. 

n a t h a e l l e n : 

longa 
növényharmat 
Száz virág Illata és gyógyhatású 
Kapfcalé: Dudás, Segesvárv, 
Vajda, Vénns, Zortfca drogéifA® 

ban. 


