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A kommunista nök nagygyűlése köveleHei 

Szervezzék meg Szegeden is a gazdasági 
rendőrséget 

A Kommunista Párl akciót indít a hadiözvegyek és hadi árvák ellátásának 
megjZTá^ra- A ezegedi kommunista nők elsi lelkes hangulata nagygyűlésé 

október 15) A magyar dc- vetkezett, majd Gáti Pál elvtárs, • Arra szólította lel ezután Szirmai 
m o t o S á t a Í u l L megadla a nök- Szegedi Nemzeti Színház tagja szavalt elvtárs Szeged asszonya,t, leányait, 
nek a zoka t az állampolgári és poli-
tikai jogokat, amiktől eddig el voltak 
zárva A Magyar Kommunista Párt, 
amely mindi; sikraszállott a nők jo-
gaiért.' vásárnap Szegéden összehívta 
as első kommunista nőgyülést. A ke-
reskedelmi és iparkamara nagytermé-
be ósszebivolt gyűlésre zsúfolásig 
megteltek a padsorok lelkes asszo-
nyokkal, leányokkal, sokszázan pe-
dig, akiknek nem Jntott ülőhely, állva 
szorongták végig az élénk lefolyású 
gy illést. 

As Internacionálé eléneklése után 
firaeál Gézánó elvtársnő nyitotta meg 
az ülést, örömmel üdvözölve asszony-
társait, mint olyan nőgy'űléscn, amit 
elsőnek lebet megtartani rendőri asz-
szisztencia nélkül. 

Ilavalelz Istvánné elvlársnö volt 
az első szónok, • •mkásassxoayak 
•evében szólott a gyűlés hallgatósá-
gához. Méltatta a demokráciának azt 
• nagyjelentőségű vívmányát, bogy 
© nők teljesen egyenjogúak leltek a 
férfiakkal. Foglalkozott eziftán Ha-
valctzné elvtársnő a reakciónak áz-
tál a vádjával, hogy a Kommnnisla 
Párt vallásellenes. Asszonyi szóki-
mondással jelentette ki, hogy ebből 
egy szó sem igaz, ez csupán a re-
akció korlcsfogása, azé a reakcióé, 
amely ugy vallásos, hogy a templom-
ból vezényli ki a diákságot hatalmi 
azóval a kisgazdapárti nagygyűlésre. 
Beszélt ezuláu a Mzenál'ásí hely-
zetről, amelynek rosszabbodását a 
reakció előretörése •fco/za, majd az-
zal fejezte bc beszédét, hogy © re-
nkd£ előretörése a frissen kapott 
©öl jogokat ts veszélyezlett. össze 
kell tehát toldok az asszonyoknak 
és a november ©I választáson a Ma-
gyar Kommnnisla Pártot kell győze-
lemre segíteniük, hogy a nil jogok 
sértettének maradjanak. 

A Sebes Tibor által vezetett sza-
valókóruS kitűnő száma után Dani 
Józsefné tápéi elvtársnó a paraszt-
asszonyok nevében szólott nagy taps-
tól kisérve. Rámutatott a parasztság 
éteréves elnyomottságára, a paraszt-
asszonyok sorsára, amely keserv© 
sebb volt a városi dolgozó nők sor-
sánál is. Ez most megszűnt, de hogy 
Bjra vissza nc jöjjön, arra ván szúk-
rág, hogy a parasztság összefogjon 
n városi munkássággal és a Kommá-
©ltla Pártot juttassa győzelemre a 
képviselőválasztásokon. 

Bcrtfcc Valéria az értelmiség nő-
társad:, imának névében szólalt fel és 
a tisztviselőnők, a tanárnők, tanító-
nők, stb. nehéz helyzetét telte szóvá. 
Aa elmúlt rendszer uralkodó osztá-
lya arra törekedett, hogy elválassza 
aa értelmiségi dolgozókat a fizikai 
dolgozóktól. A reakciónak most is cz 
a célja a feketepiac és a spekulá-
ció manővereivel. Az árak íclhajszo-
lásával elégedetlenséget akarnak szi-
fani, hogy megbontsák a munkásság 
egységét és növeljék a maguk hasz-
nát. A fővárosi választások eredmé-
nye a rcakció megerősödését je-
lenti, ennek a következménye pedig 
az, hogy nz árak máris hatalmasan 
felszöktek. Kisgazdapárti részről sze-
letnek ugy beállítani a dolgot, hogy 
mi, kommunisták vagyűnk felelősek 
a gazdasági helyzet romlásáért A pesti 
Választások eredménye fticgmutatla, 
Jiogy ez éppen ellenkezőleg van, a 
reakció növekedése okozza a köz-
ellátás rosszabbodását, az iniláció nö-
vekedését. A Kommunista Párt és 
benne a dolgozó nők követelik az 
Bicnrf ellátás konialy megszervezé-
ráí, a tüzelőanyag Igazságos elosz-
W*ál és egyéb olyan intézkedéseket, 
amelyei jobbá teszik a közellátási. 

A nagy tetszéssel fogndoll beszéd 
btán nz énekkar hatásós száma kö-

vetkezett, majd Gáti Pál elvtárs, n 
Szegcdi Nemzeti Színház tagja szavalt 
igen hatásosan. 

Szármái István elvlárs emelkedett 
ezulán szólásra általános figyelem 
közepette. Örömmel üdvözölte az clsö 
szegedi kommunista nőgyülést, majd 
azokra a kötelességekre figyelmeztette 
a hallgatóságot, amelyeket a férfiak-
kal egyenjogúsított nők a jogok mellé 
kaplak. A magyar nőknek kötelessé-
gük, hogy a reakcióval szemben küzd-
jenek a demokráciáért, amely jogokat 
adoll nekik. Azokról » félrevezeti 
jelszavairól szólott ezután Szirmai 
elvtárs, amelyekkel a reakció mosf 
a választásók elölt meg akarja bon-
tani a munkásság soraíf. Szemünkre 
vetik, hogy piros zászlót követünk 
és azt állítják, hogy vallásellenesek 
vagyunk. A Kommunista Párt minden 
tagja mint jó magyar ember a piros-
fehér-zöldet vallja nemzeti színének, 
de színe a piros is, amint ez volt a 
színe Kossuth pirossapkás honvédéi-
nál és Tetődnek, aki ezt a szint di-
csőitctte szahadságdalaibáu. Vallási 
tekintetben nincs olyan magyar1 em-
ber egy se a Kommunista Pariban, 
aki ne hinné és ne követné a keresz-
ténységnek a szeretetről, egyenlőség-
ről, igazságról szóló tanításait, csak-
hogy amig a reakciósok tábora kór-
icsíogásnak hasaiálja fel a vüllást is, 
addig a másik tábor, élén a kommu-
nistákkal tiszteli a krisztusi igéket és 
nem hajlandó kivinni az utcára jel-
szónak. A reakció az ilyen jelszavak-
kal akarja a figyclitet elterelni ár-
ról a* általa eiöjd^zelt, tényről, hogy 
nincs ruha, nincs cipő, nincs eleiem 
és romlik a pengő értéke. 

hogy l é g y " mindegyikük a reakció 
elleni subaóságharc kalandja és tá-
mogassa az ebben a barcbau élen-
járó pártol, a Magyar Kommunista 
Pártol. A Kommnnisla Párl ar, amely 
legtöbbel törődik a ©ők problémáival. 
A Kommunista Párl karolta fel a ha-
diözvegyek és badlárváb ügyét. Java-
solta, hozzon a nőgyülés határozatot, 
hogy felkeresi a város főispánját, 
polgármesterét és természetben! el-
látást kér a hadiözvegyek, baOárrák 
számára. Ha a főispán és a polgár-
mester nem tudnak természetbeni se-
gítséget nyújtani, szervezzék meg Sze-
geden is a gazdasági rendőrséget és 
hatassa l e l azt a sekszáz kamrát, ahol 
•agy bőségben van az élelem elrejt-
ve. Ugyancsak intézkedéseket kell 
kérni a iftiifaelláfás terén Is. A Sze-
gedre bejövő tűzifa egyenlő elosz-
tása érdekéhen tegyenek meg min-
dent és gondoskodjanak róla, hogy a 
fa elsősorban a dolgozókó legyed. 
Szeged szocialista főispánja és kom-
munista polgármestere bizonyosan 
készséggel Icsziíck elegei ezeknek a 
kívánságoknak. 

Végül a kormány rekonstrukcióját 
követelte Szirmai elvtárs élénk he-
lyeslés közepette, azoknak a minisz-
tereknek az eltávolítását, még a vá-
lasztásokon való döntés előtt, aTtik 
pénzügyi politikájukkal előidézői áz 
inflációnak és á gazdasági helyzet 
romlásának. 

A jólsikcrölt, lelkes bangulalu nő-
gyülést Ecsedi Gézánó elvtársiiő lö-
szödé és a végycskar énekszáma zárta 
be. v " • * •»•••.» 

A sürgős mezőgazdasági beszerzések céljaira 

Nagy Imre elvtárs földmivelésiigyi 
miniszter 280 millió pengőt bocsátott 

a vármegyék rendelkezésére 
(Budapest, október 15) Nagy Imre 

elvtárs, földművelésügyi miniszter a 
többmilliárdos gazdakölcsönakción ki-
vül a sürgős beszerzések fedezésére 280 
millió pengő forgótőke-hitelt bocsátott a 
vármegyék rendelkezésérc. Ebből az 
összegbőt a vármegyék alispánjai a ter-
melés előmozdítását célzó üzemanyag-
beszerzésre, vetőmagvásárlásra, továbbá 
igás- és haszonállatbeszerzésrc folyó-
síthatnak kölcsönt a községek részérc. 
A községi elöljáróságok, a termelési bi-
zottságok, a szövetkezetek, stb. kaphat-
nak rövidlejáratú kölcsönöket. 

A fóldmivelésügyi miniszter a há-
borús cselekmények állal súlyosan érin-

tett vármegyék részérc az általánosnál 
nagyobb forgótőkehitelt bocsátott ren-
delkezésre. Ennek a vármegyei mező-
gazdasági kölcsönakciónak szervezésé-
nél az a cél vezette Nagy Imre elvtár-
sat, hogy minden vármegyében meg-
felelő összeg álljon az alispán rendel-
kezésére, hogy abból szükség esetén a 
községek és a városok a mezőgazdasági 
célú kiadások fedezésére könnyen 
igénybevehessék a szükséges összege-
ket. Az érdekelt községek, termelési bi-
zottságok, stb. igénylésükkel jelentkez-
zenek a vármegyék termelési miniszteri 
biztosánál vagy az alispánnál. (MTI) 
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KisgazdagfMis a szinbázfcaa 
avagy 

Sziihiz a kisiazdaiittiétia 
A „kisgazdapárt" vasárnapi gyűlésé-

ról ne^éz beszámolni. A szónokok vi-
rágnyelven beszéllek I több volt a rej-
lett célzás, a horkolt, féligklmondott 
reakciós propaganda, mint a nyílt szín-
vallás. Már az első szónok, vőrős Vince BfŐtilkár figyelmezletle a hallgatóságot, 
hogy kevés szóból is kell ériem". Es a 
közönség értett is. Nem felreértés az, 
hogy amikor Varga Béla „a reakció 
ellen" beszélt, a közbeszólók visszhang-
képpen a börtönök megnyitását köve-
leltek és amikor egymás hitének a tisz-
Iclelbenlarlásáról szóit, a közbeszólók 
élénken zsidóztak. Nem félreértés az, 
hogy Varga Béla burkoltan soviniszta 
állásfoglalására a közönség botrányos 
jugoszlávellenes tüntetéssel válaszolt. 

A hallgatóság csak azt mondta ki, 
amit a szónokok gondollak ugyan, da 
jobbnak láttak csak félig kimondani. 
Nem véletlen az sem, hogy mikor 
Balogh István államtitkár a felszaba-
dulásról és a dicsőséges Vörös Hadse-
regről beszélt, a közönség soraiban 
gúnyos kuncogást lehetett hallani, tap-
sot csak imitt-amott, ugy udvariasság-
ból, és sokatjelentő, suuyi összenézé-
sekkel. 

A rejlett célzások mellett persze n 
kézzelfogható hazugságok sem hiányoz-
tak. Vörös Vince ur szerint például mi, 
kommunisták azt állítottuk, hogy a 
parasztság szabotálja a főváros élelmi-
szerellátását. Aki valaha kommunista 
újságot olvasott, az tndja, hogy mi be-
bizonyítottuk : a kisgazdapárti főispá-
nok szabotálják a termésbcszolgáltatázt! 
A parasztság igenis tudja a kötelessé-
gét, még ha a kisgazdapárti „újjáépí-
tési" miniszter ur parasztsztrájkra izgat 
is. Ugyanilyen valollans g az is, hogy 
a vasútnál akad meg a feiszállitás. 

A Szabad Nép megírta, hogy a Nyír-
ségben, (ahol persze kisgazdapárti fő-
ispán van) ahol van elég burgonya --
400 burgonyaszállitó vagon veszteg I 
üresen. Ugyanígy nem igaz az se , 
amit Varga Béla állított bogy tudi • 
illik akár Budapesten, akár Szeged t 
„terror"-! alkalmazott bárki is a szegé. * 
ártatlan kisgazdák ellen. A budapes i 
választások tisztaságát sem itthon, se: i 
külföldön nem vonja senki kétségbe 
Ezzel a hazugsággal Varga plébános u • 
tatán „szolgálni" akarja a nemzete! I 
Balogh István minden látható szégyei -
kezes nélkül merle azt állítani, hogy i 
nyilasok és a reakciósok nena a ki -
gazdapártban vannak, hanem... a mu -
káspártokbanl (Ugy látszik az álla: • 
titkár ur nem figyelte eléggé a gyül . 
lefolyását!) 

Még csak ennyit: A gyűlés közön-
sége főleg diákokból, tisztviselőkből és 
polgári nőkből állt. Kisgazda, földmű-
ves alig volt és az a néhány is lehan-
goltan hallgatta az urak sanda politi* 
zálgatását. 

Mi volt mégt Titdy Zoltán nevét is 
megemlítették egyszer, de az országos 
pártelnök sokkal kisebb tapsot kapott, 
mint Teleki kultuszminiszter, aki 
ugy-e — „nem kisgazda". Gaál Gaiztont 
többször idézték a szónokok, Eckhardt-
ról nem esett szó, de szelleme ott le-
begett a színházban. Bajcsy-Zsilinszky-
nck még a nevét is óvatosan elkerül-
ték. Nyugodjék békében — ha tud. 
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Újból ezrével érkeznek a magyar 
hadifoglyok a szegedi elosztó-

táborba 
Hamarosan ielálliijáh Szegeden a harmadik 

hadifogolykórházai is 
A legutóbbi napokban húszezer tá* 
meleg ételt < sztoltak ki a határállomá-
son átutazó hadifoglyoknak. (MTI) 
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Nagyban, kicsinyben 
S a c h a r l n , m o s ó - é s 
p i p e r e s z a p p a n , p a -
p l r ó r u , ( Ű z e t k a p -

(Szeged, október 15) Az utóbbi he-
tekben ezrével érkeznek a hadifoglyok 
a szegedi elosztó táborba. A szegedi 
honvéd kerületi parancsnokság szinte 
egyik napról a másikra hndifogoly-
fiókkórházat állított fel, amelynek tiz 
les ében helyezték el a betegeket. 
Élelmezésükről a honvédkiacslár gon-
doskodik, dc a szegedi és környékbeli 
lakosság is állandóan nagymennyiségű 
élelmiszert juttat a hadifoglyoknak. 
Szegeden rövidesen felállítják a harma-
dik hadifogolykórházat is. Lókősháza 

k u t ó 

határállomáson egyébként már"éie«em- , GafdoS f i C l ! , 
mei fogadták • Híuatórt iiadüodvokat.! Szentháromság-utca 27. szani. 

Topábbra is MaDISz-lagok 
lehelnek a diákok 

A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 51.711-1945. II. sz. rendeletének 
helyes értelmezése a következő: A diák-
ság politikai pártszervezetekben, párt-
mozgalmakban, uleai tüntetésekben 
sem egyénileg, sem csoportosan részt 
nem vehetnek. Mivel a Magyar De-
mokralikus Ifjúsági Szövetség pártokon 
kivül álló szerve a magyar ifjúságnak, 
lóhát, mint azt a főigazgatóságtól nyert 
értesüléseink alátámasztják, a fenli 
rendelkezés hatályán kivül esik. A szö-
vetség célja a munkás-, paraszt- és 
értelmiségi ifjúság demokralikus álnc-
velésc és az ország újjáépítésének be-
kapcsolása. A szövetség keretei közül 
minden pártpolitikai és felekezeti agi-
táció ki van zárva. A MaDISz vezet® 
ségc ezt azért kívánja külön kihang-
súlyozni, mivel © randelkezétofe. ele-
mezne körűt nagyon sok félreértés 
támadt. Tehát a diákifjuság a MaDISz 
keretein belül változatlanul dolgozhat 
és ezért semminemű felelősségrevonáv 
a tanári testület részéről nem történ-
bet. 

A MaDISz továbbra b éppen ugy, 


