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Végleges döntés g 

Ma nyilvánosságra hozzák a demokratikus páriok közös nyiiaíko^atát 
(Budapest, október 22) Saját tudósítónk jelenti telefonon ma 

i!élelőtt: Véglegesnek tekinthető, hogy a november választáso-

kat megtartják és műiden pár! külön listával, önállóan Indul 

a választásban. Ez a döntés nem tekinthető a demokratikus pár-

tok között az nj koalícióra vonatkozó tárgyalások meghiúsulásá-

nak, clicnkezőlcg budapesti hereitík szerint a hétfői nap folya-' 

mán nyilvánosságra hozzák a demokratikus pártok közös nyilat-

fiío/atát, amelyben leszögezik' a demokratikus nemzet! egység 

szükségességét és az uj koalíciós kormány plattformját, amely 

nefc lényeges pontjai a következők: 

1. Eréiyes rendszabályok az infláció meggáíSásárai 

2. Sürgős intézkedések' a közellátás megszervezésére. 

"3. Kiméíetlen harc a reakció ellen és a közigazgatás megtisz-

títása a reakciós közhivatalnokok tói. 

Ennek a plailforainak az alapján fog megalakulni az nj kor-

mány 

Révai József elvtárs bejelentette; 

onm 

ghiasMak ®z egyességi tárgyalások, 
a pártok a választásokon 

A demokratikus pártok közötti további együttműködés teltételei: i. \ pénzrom-
l as megakadályozása, 2. a közellátás rendezése, 3. a közigazgatás megtisztítása 

a reakciótól, 4. a kormány gyökeres átalakulása 

Szeged, október 23. (Kiküldött utun- hőz gazdasági és pénzügyi helyzet-
katársauk jelentése.) A Magyar Kom-
munista Párt a csongrádi kerület-
ben vasárnap két helyen tartott vá-
lasztói nagygyűlést: Hódmezővásárhe-
lyen és Szentesen. Mindkét város-
ban a megyei lajstrom listavezetője, 
Révai József elvtárs mondott nagy 
beszédet, felszólaltak kivüle a lista 
jelöltjei közül Szirmai István elvtárs 
ós itöfcreniei Károlyné elvtársnő, va-
lamint Hódmezővásárhelyen Oláh Mi-
hály elvtárs, Szentesen pedig Datíi 
Bálint elvtárs. 

Hódmezővásárhelyen 
nagy tőmegfelvonulással kezdődött a 
város egész munkásságát, parasztságá-
nak és haladó értelmiségének jelen-
tős részét megmozgató nagygyűlés. 
Délelőtt 9 órakor a vásártéren gyü-
lekeztek nemzetiszínű és vörös zász-
lók alatt a Kommunista Párt helyi 
szervezetének tagjai és a szakszerve-
zetek. A különböző ipari szakmák 
foglalkozásukat jelző kocsikon vonul-
tak fel végeláthatatlan sorban, a ta-
nyavilág felvirágozott kocsikon vett 
neszt a menetben, úgyhogy 10 óra 
után mintegy 10.000 főnyi tömeg vo-
nult cl a képviselőjelölt elvtársak 
előtt, bemutatva szeretetét és ragasz-
kodását. 

A nagygyűlés a Kossuth-térén a 
szabad ég alatt folyt le. Első szónok-
ként Oláh Mihály elvtárs lépett az 
emelvényre s arról beszélt• a Magyar 
Kommunista Párt tömegei szüksége-
sek ahhoz, hogy az ország megma-
radjon a demokrácia utján. A Kom-
munista Párt november 4-én az ur-
nák előtt felelni fog azoknak, akik 
le akarják téríteni a demokrácia út-
ijáról. 

Révai József clvlárs tarlolta ineg 
ezután nagy 'érdeklődéssel várt be-
szédét. Bevezetőjében szólott a ne-

ről, a közeledő tél várható megpró-
báltatásairól cs rámutatott, hogy ilyen 
állapotok közepette 

a magyar nép csak arra a pártra 
adhatja szavazatát a képviselő-
választásakon, amely pártnak van 
elég ereje, bátorsága rendé?, ren-
dezett helyzetet teremteni az or-
szágban. Ez a párt a Magyar 

Kommunista Párt. 
Tudjuk, hogy az örszág bajain egyet-
len párt, egyetlen osztály nem tud 
segíteni. Minden jó magyar ember 
összefogására van szükség. Mi, kom-
munisták készek vagyunk a többi 
demokratikus párttal való együttmű-
ködésre, amiként a múltban is ké-
szek voltunk, csakhogy a nemzeti egy-
ség, amelyre a kormány támaszko-
dott, a budapesti választások után 
darabokra hullt, mert a Kisgazdapárt 
kinyitotta a reakció zsilipjeit. A Füg-
getlen Kisgazdapárt józanabb vezetői 
belátták, hogy a fasiszták és a bu-
dai svábok szavazala nem döntheti 
cl az ország sorsát, ezért a belvl-
szályt elkerülendő megegyezést ja-
vasollak a pártok között. 

Az egyezkedési tárgyalások na-
pokon á! húzódtak, de nem vég-
ződtek eredménnyel. A tlemolira-
tíkus pártok önállóan indáinak 
a november 4-i választásokon, 

önállóan indul a mi pártunk, a Ma-
gyar Kommunista Párt is. Ez nem 
jelenti, hogy nem lesz összefogás 

Mi továbbra is készek vagyunk az 
együttműködésre. de nem akár-

milyen összefogást akarunk. 
— Az összefogásnak elvi alapon 

kell megtörténnie. Az nj koalíció 
alapja és legelső célja a további 
pénzromlás megakadályozása kell 
hegy legyen. Végét kell vein! annak 
az áüspalnak, hogy a spekulánsok. 

az országim? 
feketézők, pénzemberek éljenek jól a 
dolgozók verejtékéből. A második fel-
tétel: hozzák rendbe a közeálátást. 
Ha kevés a kenyér, ebből elsősorban 
a dolgozóknak jusson. Az eldugott ve-
tőmagot elő kell kényszeríteni rej-
tekhelyéről. 

Nem tűrhetjük, hogy egyes uagy-
gaarüák sxabolázsa miatt éhínség 

fenyegesse az országot. 
A harmadik feltétel: meg kel! tisztí-
tani végre a közigazgatást a reakció-
tól. A magyar demokrácia r.em áll 
addig szilárdan a lábán, amíg a köz-
igazgatásban nem lesznek ott a mun-
kásság és a párász tság képviselői. 

— Végül azt követeljük — mon-
dotta Révai elvtárs —, hogy nj 
kormány alakuljon, amelyben 
van kellő bátorság és erély be-
lenyúlni a reakció darázsfész-
kébe. E5ég volt a tutyi-mutyi kor-
mányból, amely mindig' megvár-
ta, araiig a víz a szájunkig ért és 
rsak akkor kezdett kapkodni fii-

höz-fához. 

— Az erős uj kormány megalakulá-
sának feltételeiről beszélt ezután Ré-

vai elvtárs, kijelentve, hogy ilyen 
kormány megalakulása csak ugy le-
hetséges, ha a demokratikus pártok 
legjobbjaikat küldik be a kabinetbe. 

Ha kell, a Kommunista Párt 
meghozza azt az áldozatot, hogy 
vezérét, Rákosi Mátyási küldi fco 

a kormányba. 
A hallgatóság percekig tartó éljen-

zéssel ünnepelte Rákosi Mátyást. 
Az éljenzés csillapultával kijelen-

tette Révai elvtárs: az uj kormány; 
programja elsősorban az kelt tegyen: 

akció erélyes visszaszorításáról be-
szélt ezután és ézzel kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy a reakciós kül-
föld beavatkozását a magyar bel-
ügyekbe, szintén vissza kell utasítani, 

Révai József ezután felelt azokra at 
alapla'an vádakra és rosszindulatú rá-
galmakra, amelyek a Kommunista 
Pártot vallásellenességgel, magántu-
Iaidonéllenességgel és hazafiatianság-
gaf illetik. Bebizonyította, hogy p5e« 
isink se nem vallás-, se nem magán* 
tulaponeiiencs, hazaliallannak sem 
lehet mondani, mert a piros-fehér-
zöld nemzeLiszinü zászló mellett a vö-
rös zászlót is fenned lobogtatja, hi-
szen a piros szín volt Kossuth éa 
Damjanich honvédéinek szine 'és Po-
lőfi a vörös szül jegyében hirdette 
a világszabadságot. 

Révai elvtárs a következő szavak-
kal fejezte be beszédét: 

— November 4-én szavazócédulák-
kal küzdünk országunkért, ugyanúgy, 
mint 1848—49-ben Kossuth Lajos hon-
védéi a magyár szabadságért. Az a 
szavazécédula, amelyen november 
4-én a Kommunista Párt lajstroma 
fölé tesszük a keresztet, közelebb 
visz berniünket erős és boldog Ma-
gyarországához 

„fizok ellenségei a családnak, akik vágóhidra 
karcolták Hainkat" 

A tomboló lelkesedéssel fogadott 1 kel. Ha a rangyat nők azt akarják, 
beszéd ulán DöhreKtei Károlyné elv- I hogy soha lükbe ne tegyen bábom, 
társnő Vásárhely asszonyaihoz inté- ' akkor november 4-fn a Kommunista 
zelt beszédet. Rámutatott: nem kö-
zömbös, hogy a nép fiai kerülnek-e 
be a parlamentbe, vagy azok, akik 
eadig is hazug jelszavakkal próbál-
ták lefészkclni magukat a nép ke-
gyeibe. Megcáfolta ezután azt a rá-
caimat, hogy a kommunizmus ellen-
sége a család intézményének. Azok 
;u ellensége! a családnak, akik a 
harctérre kényszefslcltéfc fiainkat, tér-
leinket, akik elhurcolták leventéin-

Pástra adjak s/avazaínkat. 
Szirmai István állandó helyesléssel 

és éljenzéssel megszakított beszédé-
ben a reakció elleni harcra liivta 
Szántó-Kovács népét, a hódmezővá-
sárhelyieket, majd az őszi mezőgaz-
dasági munkákra terelve a szót, fel-
hívta őkeí: ugy politizáljanak Vásár-
hely dolgozói, fcegv amit termelnek. 
a/.ci-:é legyen, »k:fc dolgozlak érte. Vö-
dül a november 1-i választás f«nP>-


