
- Nekünk ma befelé kell fordul-
nunk — mondotta — és ugy építenünk 
n rombadóntött országot. A hazafiasság 
kritériuma az, hogy ki mennyit tesz 
at ország újjáépítéséért. Ez ma a leg-
főbb feladatunk éa ilyen elvi kérdések-
ben nem ismerhetünk megalkuvást, l.e 
ki II számolnunk mindenképpen a realc 
cióval és ebbe legfeljebb belebukunk, de 
megalkudni nem fogunk soha. 

Se London, se Moszkva, 
hnnem — Budapest 

Ezekután egy igen gyakran felvetődő 
kérdéssel, az angol, vagy orosz orien-
táció problémájával foglalkozott. Azt 
valljuk — mondotta —, hogv a nvu 
gatra nézést lehetetlen kitörölni a ma 
gyár fejekből és bolondság is lenne, 
mrrt ez önmagunkkal való szembefor-
dulást jelentene Olyan álláspontra sem 
helyezkedhetünk, hogy nyugatról nem 
fogadunk el semmit, mert mai helyze-
tünkben minden seRilségel szívesen ve-
szünk. Ezzel azonban teljesen összefér 
a szovjet-magvar barátság külpolitikája. 
Azt akarjuk, hogy ez nocsak egy part 

fiolilikája, hanem magyar nemzeti po-
itika legyen, mert a magvar sorsot és 

magvar jövőt elsősorban földrajzi hely-
telünk szabja meg. 

Végeredményben azonban Magyar-
országnak nrm I/snilonra vagy Mosz-
kvára kell néznie, hanem Dudepcslre, 
tehát önmagára. 

A Szovjetunió és Magyarország kér 
dósével foglalkozva rámulatott arra, 
hogy cselleges apró kellemetlenségek 
ellenére is az egész nemzet mindig há-
lás lesz a Vörös Hadseregnek az ország 
fölszabadításáért. Visszautasította azt a 
fondnlatct, hogy a Szovjetunió hazán-
kai tagállammá akarná tenni. Ez már 
rsa.k r./A;rt sem valószínű, mert hazánk 
bekebelezése csak gyengítené az orosz 
államberendezkedést. 

beszéde befejező részében Révai 
elvtors egv uj magyar nemzeti öntudat 
alakításáról beszélt. Zrínyi szavaival 
öntőll lelkesedést a hallgatóságba, amelv 
aaerinl a magyar nem alábbvaló senkinél 

— Ue fogjuk bizonyítani a költő 
szavait — mondotta — és fel fogjuk 
építeni az uj demokratikus Magyaror 
•aápot, a magyar nép országát. Ezért 
küzd ma a magyar munkásság a ma-
gjrau parasztsággal és reméljük, hogy 
* r»»tfv»i- Zrlolr.ii.in la^johbjni ocatta-
kozr.ak ehhez n harchoz, felismerve, 
hogv cz a küzdelem nemcsak a dol-
gozó osztályok, hanem az egész ma-
gyarság, az egész nemzet érdekében 
fotsifc. 

Révai József elvtárs értékes előadá 
tát a hallgatóság hosszantartó hatal-
mas tapssal és étjenzéssel fogadta. A 
Magyar Kommunista Párt és a közön-
ség nevében Dénes Leó elvtárs, polgár-
mester köszönte meg Révai elvtárs ta-
nulságos előadását. 

A rendőrség politikai 
osztálya őrizetbe veUe 

Szekeres Ferenc iparka-
marai segédtithárt 

(Szegeti, október 23) A szegedi rend-
Irség politikai osztáiva Budapesten el-
A>gatla dr. Szekeres Ferencet, a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara volt sepéd-
tiikárát. Szekerest elfogatása után To-
pity Emil, a politikai osztály nyomozö 
őrmestere Szegedre hozta. A héttőn 
megla-iott kihallgatás után Szekerest 
őrizetbe veRék, majd átadták a nép-
Cgyészségnek. 

Dr. Szekeres Ferenc 1941-ben került 
a kereskedelmi és iparkamarához, ahol 
közellátási ügyekkel, a textiliroda ügyei-
vel. kisipari hilelügyek és a szeszkcrcs-
kedclmi jogosítványok revíziójának vég-
zésével volt megbízva. Mint jobboldali 
beállítottsága ember dr Kocsondy Gyula 
miniszteri biztos bizalmasa, tanácsadója 
és besúgója lett és igy mintegy szellemi 
Irányítójává vált a kamarában kialakult 
kis ny las klikknek. Később, amikor 
a német megszállás idején cgyremásra 
Jöttek a zsidóé!lenes rendeletek, Szeke-
res következetes íasisztabarát magatar-
tást tanúsított a uépeilents tőrvények 
végrehajtásával kapcsolatban. 

Dr. Szekeres tavaly októberben el-
ment ^ regedről. A Szálasi-rezsim alatt 
a székesfővárosi II. kerületi elöljárósá-
gon volt alkalmazva, majd a felszaba-
dulás után az Építőipari. Romeltaka-
rítási és Helyreállítási Munkák Köz-
ponti Bizottságának volt tisztviselője. 
Egy ízben álnéven hamis igazolvánnyal 
hozam-rétzkedtU Szegedre és a fekete-
szé'i tanyák közök bujkált, majd vissza-
menii Budapestre, ahonnan most haza-
hozták és átadták a népügyészségoek 

Rákosi elvtárs felhivla a magyar nőket 
szavazzanak a béke, a munka és a rend 

pártjára: a Kommunista Pártra 
T ö b b , mint tízezer nő jelent meg a budapesti nagygyűlésen 

Budapest, október 23. (Saját tudó-
sítónk telefon jclculésé.) Vasárnap dél-
után a parlament üléstermében tar-
tották meg a budapesti nők nggygyú-
lését. A nagygyűlésen dr. Andles Er-
zsébet elvtársnő ós Rákosi elvtárs 
mondott beszédet. Andics Erzsébet 
rámutatott arra. hogy a mosl lezaj-
lott francia választásokon a francia 
nők a kommunistákra adták le sza-
vazatokat. Ezzel kapcsolatosan kife-
jezte azt a reményét, hogy fl magyar 
nők szintén Rákosi Mátyás elvtársra, 
vagyis a Magyar Kommunista Pártra 
fogják adni szavazatukat. 

Ezután hatalmas lelkesedés köze-
pette emelkedett szólásra Rákosi elv-
társ. Beszédében megvilágította, hogy 
nz ország közvéleményében rendkívül 
fonlos a nők állásfoglalása, mert a 
aői szavazatok döntik el a választá-
sok sorsát. Tisztában van azzal, hogy 
a náboru után a legnehezebb sorsa a 
nőknek van ős a legnagyobb teher a 
oők vállára nehezedik, mert a kc-
nyírgoncfók, a ruházati kérdések, a 
nincstelenség és az infláció minden 
nyomorúságát az asszonyok érzik leg-
inkább. Éppen azért, mert cz fgy 
van — mondotta —, az asszonyoknak 

tudniok kell, hogy melyik pártra ad-
ják szavazatukat és mely'b az a párt, 
amelyik valóban • magyar dolgoz ék 
összessé*ének érdrkc't tartja szeai 
IMII. Remélem, hogy a magyar nflt 
megértik az idők Intő jelőt és teljea 
erejükkel rőszlvesznck a választás-
nál) a boldogabb, független, demo-
kratikus Magyarország érdekében. 

A nagygyűlésen több m'nt tízezer 
oö Jelent meg, de sok férfi is jelen 
volt. Magasrangu katonatiszteket, 
orosz, sőt amerikai egyenruhákat fs 
lehetett látni a lelkes hallgatóság 
sorában. 

Elvtársak! 
A Magvar Kommunista Pir i október 24-én szerdán 
délután 5 órakor nagyjelentőségű l a g g y U l é s t tart 
a Szegedi Nemzeti SJnházban. 
A szegedi pártszervezet tagjai elölt 
Révai József elvlárs, 
n „Szabad Nőn" főszerkesztője fart beszámolót a poli-
tikai helyzetről és a választást harc kérdéseiről. 

Minden szegedi párttag megie'en&se b8!e!ez9! 
Kérjük elvtársainkat, hogy tagsági könyvecskéiét 
mindenki hozza magával, mert csak igazolt tagok 
Jelenhetnek meg a gyűlésen. 

Meghatározták a közellátási miniszter 
uj, kibővifetl hatáskörét 

(Budnpesf, október 23) A kormány 
most kiadott rendelete az áralaknlás 

Jrányiiásái eHonörzésétv valamint ez-
zel kaDCsolatos IntértrMrfcplr megté-
telét a közellátásügyi "miniszter ha-
táskörébe utalja. A rendelet értel-
mében 

a közellátásügyi miniszter mfa-
dén ára és gazdasági jelentősé-® 
szolgáltatás Irányárát vagy leg-
magasabb vagy legalacsonyabb 
árát szabályozhatja, tavábbá • 
közellátásügyi miniszter állítja 
össze azoknak a cttkeimeb, 
szolgáltatásoknak Jegyzékét, ame-
lyekel csak előzetes ánnegóRa-
pilás mán lehel forgalomba hon! . 

A közellátási miniszter állapítja meg 
azt is, hogy mely cikkek árát fehet 
csak külön engedély alapján emelni. 

rendelet felhatalmazza a közel-
látásügyi minisztert a kereskedői ha-

szon megállapítására. A rendelet ér-
teimében a fizetések, munkabérek, 
közsrolgáitatások, az cgyedárusági cik-
kek. gyógyszerek, cukor, v'ásnt, posta, 
stb. díjszabások és nyomdai termé-
kek árainak megállapítása nem esik 
a közellátási miniszter hatáskörébe. 

Az 5 millión fe lü l h«zhafósá-t 
megrendeléseket a közellátásügyi mi-
niszternek be kell Jelenteni. A közel-
látási miniszter egyetértésben nz ér-
dekelt miniszterekkel bármely vál-
lalatot állandó ellenőrzés ali helrez-
het és áreilcnőrl rendelhet kl. A köz-
ellátásügyi miniszter elrendelheti a 
rendelkezés értelmében valamely vál-
latatnál mutatkozó árkülönbözet ár-
kiegyenlités céljaira állami számlára 
való befizetését. A miniszter ugy ren-
delkezhet, hogy a bevőrcli többle-
tet meghatározott közszükségleti cik-
kek árának mérs'éklésőro fordítják. 

— o q o -

fl Nemzeti Segély tisztújító gyűlése 
A Nemzeti Segély szegedi szervi 

zete tisztújító gyűlést hívott egybe. A 
szervezet szélesebb alapokra való fek-
tetése a Nemzeti Segély országos köz-
pontjának kívánságára és mintájára 
történt. Ennek szükségességét egyéb-
ként még az is Ipdokolta, hogy a szer-
vezet szociális feladatköre napról-naprr. 
bővül és c megnagyobbodott feladat-
körnek megfelelni csakis a társadalom 
szélesebb körű bevonásával lehetséges. 

Magyar László, a Nemzeti Segély 
elnöke megnyitó beszédében ismertette 
a Nemzeti Segély háromnegyed év eiötti 
megalakulásának körülményeit s fel-
kérte Szirmai ls'.vánnét a titkári beszá-
moló megtartására. 
A N. S. eddigi munkája 

Minden magasztaló jelzőnél meg-
győzőbbek az adatok, melyeket Szirmai 
Istvánné tt'kári beszámolójában tárt a 
közgyűlés eté a N. S. működéséről 

gélg gyermekosztályán. Az oroszok ál-
tal átadott beteg hadifoglyok ruszére 
100 ágyas kórházat rendezett be, akik 
felgyógyulásuk után családjukhoz haza-
térhettek. Megszervezte a hadifoglyok 
részére az élelmiszercsomag küldést, 
amelyet naponta többszázas mennyiség-
ben juttatott el részükre 

A hadifoglyok elbocsájtásának kez-
detén, a karitatív egyesületek és a pár-
tok bevonásával megszervezte a hadi-
foglyok segélyezését Ez tette lehetővé, 
hogy az oroszok által szabadonbocsáj-
lott hadifoglyok szabadulásuk alkalmá-
val ellátásban és pénzsegélyben része-
sülhetnek. Állandóan segélyez 4—500 
családot, továbbá ingyenes ambulanciát 
nyitott azok számára, akik betegség 
esetére nincsenek biztosítva, ötven gyer-
mek részére napközi otthont létesített. 
A sövényházai gyermeknyaraltatási ak-
ció keretében ingyenes gondozónői tan-
folyamot iparos és paraszllcányok ré 

Budapest felszabadulása ulán, annak s*ére hogy azok elsajátíthassák a helyes 
kiéheztetett lakossága számára husz gyermekgondozást, hogy a napközi ótt-
uagon élelmiszert szállított (el Szeged honok részére szakképzett nevelők áll-
lakosságának jóvoltából. Majd az éliha- hassanak rendelkezésre. 
tállal küzdő budapesti gyerekeket hozta j Diákinternátusl állított fel szegény-

*Prf.rf hcl,'tztc elhegedi családok- sorsú paras slgverekek számára hogy 
női Még a mai napon is hatvan buda- azok akadály uéteül folytathassák la-
pest, gyermeket gondot a Nemzeti Se- aulmányaikat. Jelenleg 40 parasztom-

rek lakik a Nemzeti Segély diákinter 
nátusában. 

Ezt végezte a Nemzeti Segély rövW 
kilenc hónap alatt. Ezért a munkáért 
csak a legteljesebb megelégedéssel adóz 
hatunk és mindent el kell követni 
hogy ez az intézmény áldásos lev® 
kenységét folytathassa. 

A titkári beszámoló után Seres Jeni 
tartotta meg péazügyi referátumát. 

A beszámolók után dr Papp Róber 
ügyvéd, a Polgári Demokrata Párt el 
nöke, szól jlt fel és megállapította, hogj 
a Nemzeti Segély munkájában a legje-
lentősebb eredmény az volt. hogy a> 
ó-szag minden társadalmi rétegéi egye-
síteni tudta akkor, amikor az orszáj 
teljesen szétdúlt állapotban volt é.« 
aktivizálni tudta az embereket a hábo 
rus sebek gyógyítására. 

Az a] vezetőség 
Magyar László elfogadottnak jelek-

tette ki a titkári jelentést. Ezután fel-
olvasta a Nemzeti Bizottság átiratát 
melyben megadja a felmentést a régi 
vezetőségnek. Ezután javaslatot tesa 
uj vezetőség választására n fetofvassb 
az nj jelöltek, névsorát, amit a gyűlés 
egyhangúlag elfogad. Az uj vezetőség 
névsora a következő: 

Elnökség: Dénes Leó polgármester 
Hamvas Endre megyéspüspök megbí-
zottjaként Halász Pál kanonok, Baké 
László ref. esperes, Beukóczy Dániel 
ev. főcsperes dr. Viola György tiszti 
főorvos, dr. Bartucz Lajos egy. tanár, 
Orley Zoltán vezérőrnagy polg. dera, 
dr. Donászy Kálmán Kisgazdapárt, N© 
mescsánvi Zoltánná szoc. dem. párt, 
Juhász János nemz. parasztpárt, Csi-
kós Istvánné kommunista párt, Halasi 
Győrgyné MNDSz. Magyar László, Dicz 
falussy Fcreucné, dr. Kup Lászlóné 

Titkárság: Ugri Mária Ilma nővér, 
Berey Géza ujságiró, Lehotny Árpád, 
Inczédy László plébáuos, dr. Basch 
Béla, Szabó Sándorné, Hipicz József 
Tombácz László. Magyar József, Ecscdj 
Gézáné, dr. Viola Győrgyné, Szirmai 
Istvánné, Seres Jenő, Gulyás György 
Ladányi László. 

Felügyelő bizottság: dr. Eremits Jó-
zsef, Vigyázó Rezső, Frankó Andor, 
Róna Béla, Szász Mátyás és a szak-
szervezetek részéről későbbi időpontban 
delegálandó tag. 

A jelölteket a gyűlés egyhangúlag 
megválasztja. 

Ezután Székely László a Délvidéki 
Kereskedők és iparosok Szakszervez© 
tének nevében kijelentette, hogy elism© 
réssel adóznak a Nemzeti Segély mun-
kájának és megállapítja, hogy m-ígtgea 
nagy feladatok megoldása vár a Nem-
zeti Segélyre. 

Dénes Leó polgármester szólalt fel 
ezután az újonnan megválasztott vez© 
tőség nevében. Elismerését fe;ezte ki a 
szervezet munkájáért és mind a maga, 
mind az újonnan megválasztott vezető-
ség nevében ígéretet tett a legmesszebb-
menő támogatásra. Megállapította, hogy 
a inai nehéz körű menyek között nin-
csenek a városnak lehetőségei korlátlan 
segélynyújtásra, de mindent meg fog 
tenni, hogy megkönnyítse a Nemzeti 
Segély munkáját. Dénes i eó felszóiali-
sával a tisztújító gyűlés véget ért. 

i N 
Kapható 

G A R D O S i , Szcnlbáromság-o. 
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