
A Magyar H£omiiiunista Párt délmagyarorssági napilapfa 

orrimunisfa Párt választási 

Révai M i s e i elvlárs nagy iiesiédélien isnierlelle azokat az eszmáket, amelyeit megvalósítása 
ért fsarco! a Magyar iooiraigitota Párt a mostan! választási küzdelemben — íarl Iszselné és 

leülte Valéria elvtársitok f e l í v á s a a szegedi magyar nőkhöz 
.„Kenyerei, jó pénzt és rendet akarunk teremteni ebben az országban!" 

(Szeged, október 29) Hatalmas tö-
meg gyűlt össze vasárnap délelőtt 
í> Széchenyi-téren, hogy meghallgassa 
H Magyar Kommunista Párt szónokait. 
A nagyszámú érdeklődő közönségen 
kívül felvonullak az üzemek, g+a-
rak, pártszervezetek dolgozói is zárt 
borokban, kezükben apró nemzetiszí-
nű és vörös zászlókkal. A felvonult 
munkásság kezében hatalmas táblá-
kat is láthattunk a következő felira-
tokkal: Helyei a nőknek a közélet-
lem' — A Kommunista Párt győ-
tr íme nagyobb darab kenyér! — 
Kényszermunkára a feketézőkkel! — 

Éljen a szovjet-magyar barátság! a 
városházát Rákosi elvtárs óriási ké-
peivel, nemzetiszínű és vörös zász-
lókkal, valamint a város színeivel és 

I az öíágu csillaggal díszítették fel eb-
ből az alkalomból. 

Az ünnepség áz Internacionálé és a 
Himnusz hangjaival kezdődött, majd 
Komócsin Mihály felvtárs "üdvözölte 
a megjelenteket. Megnyitója Után fej-
kendős, bátorszavu parasztasszony 
szólt a megjelentekhez: Tari Jőzsef-
né elvtárshő, a mezőgazdasági dol-
gozó nők nevében. 

A ml póriunk nem Íür3 a henyéket 
és spekulánsoka! 

— Még egy igen rövid1 hét és et-
í kezift november negyedike — mon-
dotta. — Ekkor lesz az a döntő 
nap, amikor a magyar munkásság 
megmutathatja, hogy akar-e továbbra 
Is a posványban maradni, vagy pe-
B'g fel akar emelkedni, meg akarja 

terem leni a, ,-n'ént., 
amely a mienk, dolgozok© es amely-
ben igazi népi vezetők, munkásve-
zetők lesznek, akik tudják értékelni 
és meg tudják becsülni a dolgozó 
nép munkáját. Ugyanakkor baráti ke-
zet kell nyújtanunk a szellemi mun-

kásoknak, tanároknak, doktoroknak és 
a többieknek is, akik szeretnek dol-
gozni. 

— Van egy párt Magyarországon, 

amely minden dolgozót egyesit ma-

gában és amely bennünket, dolgo-

zókat képvisel. Ez a Magyar Kom-

munista Párt. Ez á párt nem fiiri 

az Sngyenélőket, henyélőkei, feketé-

zőket és spekulánsokat, d'e iiiv és 

vár minden magyár dolgozót egy uj 

ország felépüléséhez. 

Beszéde befejezéseképpen politizá-
lásra szólította fel a nőket is. nehogy 
bekövetkezhessek mégegyszér, hogy 
idegen "érdekekért hulljon el a ma-
gyarság szine-jáva. Tariné elvtársnő 
••-j je j íj- t4.ji.-_ 

lelkesedéssel fogadta, megérezve sza-
vaiból, hogy olyan valaki szól hoz-
zájuk, aki maga is mindennapos ke-
mény munkával veszi ki részét az 
élet bajaiból és az ország lijjáépité-
séből 

ialogts flsSván véleinéra^© évvé! ezelőtt 
a ftogyar Kommunista Pártról ? 

Ezután szűnni nem akaró taps kö-
zepette emelkedett szólásra ÍSévai Jó-
zsef elvlárs. Megemlékezett arról, hogy 
idestova egy esztendeje, hogy a Ma-
gvar Kommunista Párt nyiltan is a 
politikai élet terére lépett. Egy évvel 
ezelőtt mindenki dicsér le ezt a pár-
tot és Balogh István államtitkár, a 
Kisgazdapárt egyik vezetője a Ne.n-
E< - ti Függetlenségi Front megalakuló-
s: kor a következőket jelentelte ki: 
»A Kommunista Párt most első izbea 
lé > egyenrangú félként a magyar po-
fi lkai élei porondjára. A kommunista 
ar át, ichát a Kommunista Pártot is az 
elmúlt politikai korszab sok-sok esz-
le idején ál ugy festették a magvar 
k' zvéícmény elé, hogy az nem az 
ig izságiaak, hanem a "nercei külpoli-
tí ai érdekeknek feleli meg. Ncsu az 
igazság volt nekik a fontos, hanem, 
h. gy a magyar népben gyűlölet és 
rémület támadjon a kommunista szó-

nak még a hallatára ,!«. Ezt az aggo-
dalmat litvánom eloszlatni. Az a üom-
musi'zinus, amelyről most sió van, a 
polgári társadalom jogait tiszteletben 
tartja, a magyar nép vallásos lelkű-
ié léhez képest biztosítani akarja a 
teljes vallásszabadságéi és annak 
anyagi feltételeit. Feltétlenül a ma-
gántulajdon alapján ált. Itt nem egy 
kommunista pártról van szó, hanem a 
Magyar Kommunista Pártról, amely a 
magyarság érdekeit éppen ngy szivén 
viseli és azokért harcolni kész, mini 
mi mlndlannylalt.« 

— Ma más divat járja — mondotta 
Révai elvtárs. Ha Balogh államtitkár 
ur ma elmondaná ugyanezeket a sza-
vakat, amelyeket egy évvel ezelőtt 
elmondott, akkor attól tartok, hogy 
saját kisgazda elvbarátai kőiül akad-
nának olyanok jónéhányan, akik meg-
köveznék érte. Pedig hát ami igaz volt 
egy évvel ezelőtt, az igaz ma Isi 

A haza, a váltás és a magánfulajdon 

Révai József elvtárs ezután sorra 
foglalkozott azokkal a vádakkal, ame-
lyekkel a Kommunista Pártot illetik 
ES amelyekre egy évvel ezelőtt Ba-
logh István olyan jól megfelelt. A 
|e gyakoribb vádak egyike, hogy a 
kommunisták nem jó hazafiak. 

— Mi, kommunisták — mondotta 
— az államalapító Szent Istvánt, a 
iö. ökverő Hunyadit, a szabadsághar-
ccá Kossuih Lajost ugyan ugy tisztel-
ftt'n szentnek tartjuk, mint minden 
m :gyar. Mi a hazát nem a Szájunkkal, 

volna az ellen, amit akkor hirdettünk 

és rólunk is hirdettek. Mi tiszteljük 
mindenkinek a vallásos meggyőződé-
sét, de azt az egyet megköveteljük, 
hogy mindenki tiszteletben tartsa a 
mi politikai meggyőződésünket is. 
Nem engedhetjük azt sem, hogy a 
vallást és a kereszténységet bárme-
lyik párt is politikai korlcsfogásnafc 
használja fel, ezért örömmel üdvö-
zöljük a csanádi püspök ur körren-
deletét, amelyben niegtütja, hogy, 
egyesek akár egyik, akár másik pórt 
nietlett vessék latba papi befolyása-
kát. 

— A harmadik a leggyakoribb vád, 
hogy a magántulajdon ellenségei va-
gyunk. Kérdem, mi történt egy év 
óla czete a térfen, ami megváltoztat-
hatná rólunk a véleményt. Talán as 

magántulajdonából 700 ezer magán-
tulajdont csináltunk és földhöz juttat-
tank ugyanennyi nincstelen parasztot? 

Vagy talán az fáj, liogy a bányák, to-
vábbá Magyarország legnagyobb üze-
mének, a csepeli YVeiss Manfréd-gyár-
nak államosítását követeljük? Vagy 
talán azzal sérljük meg a magán-
tulajdont, hogy' a feketézők, spekulán-
sok vngyoisánSk és á szabotáló gyá-
rosok üzemelnek elkobzását kövelel-
jük a magyar dolgozók nevében? 

Kenyeret, |ó pénzt, rendet! 

hanem a szivünkkel és csclekedc 
lünkkel szolgáljuk, amit mulat az Is, 
hogy legutóbb elsőnek emeltük fel 
szavunkat a szlovákiai magyarüldö-
zések ellen, az elnyomatás nehéz 
éveiben pedig még a vértanúságot is 
vállaltok a magyarságért. 

— Azzal is rágalmaznak, hogy el-
lenségei va'gyunk a vallásnak — foly-
tatta beszédét Révai elvtárs. — Álljon 
ki valaki és bizonyítsa be, ha tudja, 
hogy ezalatt az egy esztendő alatt 
egyetlen cselekedettel is vétettünk 

Ezután' rávilágított Révai elvtárs 
arra, hogy két ná'gy baja van ma az 
országnak. Az egyik a közellátás szer-
vezetlensége, az éhínség, a másik pe-
dig a pénzromlás, az infláció. Az élel-
mezési nehézségek miatt a Magyar 
Kommunista Párt nem parasztságot 
hibáztatja, hanem a közellátási bü-
rokráciát. A közellátás elvének abból 
a régi igazságból kell kiindulnia, hogy 
elsősorban az egyék, 'alci dolgozik. A 
közellátás bájai azonban szorosan ósz-
szefüggnek az infláció kérdésével. 
Valóban igaz, hogy megakadályozása 
erdekeben még többet kell dolgoz-
nunk, de nem várhatunk a gazda-
gok, vagyonosok megadóztatásával ad-
dig, amig a békebeli szinvonalat éri 
el ipari termelésünk. A Kommunista 
Párt azért harcol, hogy a vagyono-
sok náinél nagyobb adót fizessenek és 
az államnak végire legyenek bevéte-
lei, hogy megállíthassa a magyar dol-
gozót átkát: a bankóprést. 

A Magyar Kommunista Piírt vá-
lasztási programjáról szólva azt há-
rom szobán foglalta össze: kenyeret, 
jó pénzt és rendet akarunk teremteni 
ebben az országban! Felvetette a Kis-
gazdapárttal való viszohy kérdését is 
és kijelentette, hogy ott is sokszáz be-
csületes, demokratikusan érző kis-
gazda van, de igen nagy számban 
vannak levitézlett nagybirtokosuk és 

szépen gyülekezuek Horthy volt fő-
ispánjai, a Magyar "Élet Parijának 
volt vezetői, szabotáló nagyvállalko-
zók, bankárok, fekelézők és sibereb 
is. Amig az. a helyzet a Kisgazdapárt-
ban, hogy Tildy Zoltán jószándékait 
keresztezik Sulyok Dezsők, valuta-
csempész, feketéző Kovács Emilek é9 
hasonló elemek, addig a munkáspár-
tiaknak és elsősorban a magyar kom-
munistáknak feladata őrt állni a ma-
gyar demokrácia vívmányai felett. 

— 'A. mi pártunk az ipari munkás-
ságnak, a parasztságnak, a haladó ér-
telmiségnek, a dolgozó, szegény nép-
nek a párljd. Ml ndn ígérgetünk min-
denféléi, füt-íát és más egyebet a 
választások előtt, de azt Ígérjük, hogy 
rendet teremtünk ebben az országban 
— fejezte be a lelkes éljenzé sekkel 

SZEGEDI DOLGOZÓK! 

A szavazólapon a 4-ik kocka am'. 'uW-

Oda rajzoljátok a keresztel! 


