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MAGYARORSZÁG 
A M A G Y A R K O M M U N I S T A F A R T D É L M A G Y A R O R S Z Á G I N A P I L A P J A 

A magyar demokratikus biokk 
kaposvári seregszemléjén százezres tömeg tett 
bitet a jő pénz, a jó béke és a rendért folytatott 

harcunk mellett 
A Kisgazdapárt egyenetlensége és politikai ingadozása folytán nemi tekint-

hető a magyar demokrácia feltétlenül megbízható szilárd támaszának 

Rákosi Mátyás elvtárs, Bán Antal elvtárs és Veres Péter 
a kaposvári seregszemlén 

(Kaposvár, má j u s 27) A Magyar 
Kommunista Párt , a Szociáldemo-
krata Párt és a Nemzett Parasztpárt 
vasárnap déielőitt hata lmas a r ányú 
népgyűlést tartott Kaposvárott. A 
magyar demokrácia halszárnyát al-
i t o ö három pár t képviseletében Ka-
posvárra utazott a Kommunis ta Párt 
részérői Rákosi Mátyás elvtárs, mi-
niszterelnök helyettes, G©rö Ernő elv-
árs, közlekedésügyi miniszter, Bajfc 

László elvtárs, belügyminiszter és Ré-
vai József elvtárs, a Szabad Nép 
főszerkesztője. AJ Szociáldemokrata 
Pár t részérői Miliők Sándor, Zentai 
Vámos, ReiSanger Ferenc elvtársak, 
r Nemzeti Parasztpárt részérő? Ve-

res Péter, Erdei f erene, Kovác-s Imre 
és mások. 23 különvonat hozta azt a 
Százezres tömeget, meiy lelkesen ün-

v 'c a «-uskák éa <irf'jml; 
ség harcos egységét, (a magyar de-
mokrác ia baloldali b lokkját (és tün-
etei t a munkás—paraszt és értelmi-

ség harcos egysége mellett. Az üd-
vözlések u t án először Bán Anta l elv-
társ, iparügyi miniszter szólalt fel, 
ak i kifej letté, hogy [a munkáspártok-
kal , a Nemzeti Parasztpárt ta l és a 
szakszervezetek vezetése alatt álló 
-ömegekke.! együtt u j rendet akarunk 
a politikai és gazdasági életben egy-
aránt . A üekesedésseU fogadott be-
széd után VeryS Péter, a Nemzeti 
Parasztpárt elnöke emelkedett (tzó-
-ásra. Beszédében rámuta to t t árra , 
hogy Magyarországon soha többé 
nem lehe.séges a parasztok ereje és 
akarata ellenére kormányozni . 

Veres Pé"er beszéde u t án Kákost 
Mátyás elvtárs szólott az őt lekesen 
éljenző tömeghez. A (jó pénzről, a 
ó békéről és |a rendről óhaj tok be-

szélni .— mondotta beszéde kezdetén. 
A jó pé íznek, amely augusztus l-ig 
meg lesz, egyetlen aranyaiap ja a j 3 

munka . A j ó munk á t elvégezte a falu 
népe — mondotta •—, reméljük a j ó 
isten még sok 'meleg esőt ad és az 
aratás u tán jói ,me37 ma jd a beszol-
gáltatás is, hogy a városi népnek jó 
pénzért legyen mi t vásárolnia. A vá-
ros iparleiepei pedig onthassák az 

,iparcikkeken a falu dolgózói részére. 
A más ik aranyaiapunk a városi ipari 
munkásság szorgalma- Ebben a tekin-
tetben igen jelentők eredménycink 
vannak. Meg: keh értenünk, hogy ezt 
az országpt csak B munkások, a 
jato és a Város dolgozóinak szorgai-
.na és munká j f i 'leheti csak naggyá. 
Ezután az ál lami k iadások csökkenté-
sérő1' beszélt, ma j d B németek által 
é rabo l t aranykészletről, am i t ha az 
amerikaiaktói visszakapunk, akkor 
augusztus l-ig sem keh várni a j ó 
pénzre. Ezért kér jük tiz amer ika iakat 

mondotta —, he hagyják tovább 
szenvedni a magyar népet- Ha rend-
behozzuk a pénzügyeket, annak a bér 
téré is k ihatása flesz. A világ lá t ja 
belőle, hogy rendet t a r tunk itthon és 
ei vagyunk szánva gazdasági téren 
csakúgy, m in t politikailag a magyar 
nép érdekeinek megvédésére. Szerin-
tünk legjobb békeelőlkészités, h a itt-
hon vaskézzel su j tunk le a reakcióra. 
A békekötéssel kapcsolatban kijelen-
tette, hogjy mindenütt a világon, nem-
csak a Szovjetunióban, hanem a bé-
kjöjárgyaiásolcon is kiál lunk a magyar 
nep, a magyar tnemziec jogos követe-

léseiért. Reméli, hogy .a Csehszlová-
kia választások u t án gondoskodás 
történik, hogy a szlovákiai magyar-
ságot ugy kezeljék, ahogy azt egy di-
ni okra tikus államtól el Jehet várni . 
A Kisgazdapártról szólva kijelentette, 
hogy a vele yaló viszonyunk az utolsó 
hetekben megromlott. A Kisgazda-
párt ingadozása most jobbfelé törté-
nik és a z utóbbi időben leleplezett 
fegyveres összeesküvések szálai fel-
vezettek a Kisgazdapárthoz. Innen 
h ív juk fej a Kisgazdapártot — mon-
dotta Rákosi elvtárs •—, nogy szá-
mol janak le azokkal , akik a Kisgazda-
pár ,ot a romlás ú t j á ra akar j ák vinni. 
Ha ez megtörténik, akkor rögtön 
megjavul a demokrác ia balszárnya 
és a Kisgzdapárt között i viszony. A 
munkás—paraszt egységről Szólva Jjj-
Ic'en tette. hogy :n, nlvan m u n k á s -
paraszt szövetségét akarunk. $SV?a;i 
parasztegységet, amely a munkásság-
gal együtt küzd. 

(Szeged, m á jus 27) B ; számol tünk 
róla, hogy a Magyar Egyetemi és Főis-
kolai Egyesületek Szövetsége (MEFESz) 
szerdán és csütörtökön országos diák-
vezétői értekezletet r endez a Szegedi 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók1 Sza-
bad Szervezetének meghívására Szege-
den. Ebből az alkalomból a szegedi 
egyetem ifjúságának meghívására Sze-
gedre jön Keresztury Dezső kultuszmi-
niszter feleségével, Molnár Erik elv-
társ, népjóléti miniszter, Antall József 
újjáépítési miniszter, Miliők Sándor-
elvtárs, miniszt?reimökség: államtitkár, 

A szűnni pem ^ka ró viharos lel-
kesedéssel fogadott beszéd ,után Dobó 
István olvasta ,fei R baloldali blokk 
deklarációját . A kiá l tvány elmondja , 
hogy a Magyar (Kommunista Párt, a 
Szociáldemokrata Párt , a Nemzeti 
Parasztpárt 1946 márc iusában harcra 
szóii 'olta a dolgozó tömegeket a re-
akció visszaszorítására és a de-
mokrác ia további fejlődésének bizto-
sítására. A baloldali blokk követe-
léseit a Kisgazdapárt elfogadta, de 
a kormányprogirm végrehajtása kö-
r ű i hoza-vona és a politikai élet ese-
ményei ázt mu t a t j á k , hogy a magyar 
demokrácia baloldali b lokkjára na-
gyobb szükség van, m i n t vaiana. A 
Kisgazdapárt egyenetlensége és po-
litikai ingadozásai folytán Inem te-
kinthelő a magyar demokrácia fel-
tétlenül megbízható szilárd támaszá-
naK. A i.aíUédaii -aokk öröbtáij,'--! ha-
lad együt t a Kisgazdapárt őszinte 
demokratáival. 

Vatai László egyetemi magántanár, kul-
tuszminiszitériumi osztálytanácsos, Pá-
tzay Bál, a kultuszminisztérium müvé-
vészeti osztályának vezetője és Csécsy 
Magda kultuszminisztériumi titkárnő. 

A kétnapos diákvezetői értekezlet 
során számos időszerű diáik probléma 
megbeszélésén kivül sor kerül az egye-
temi -szociális telep ügyének, valamint 
az ifjúság kezdeményezésére a profesz-
szorokkali közösen indítandó tudomá-
nyos és művészeti folyóirat létesítésé-
nek megbeszélése is. A szegedi taíá!-
kozó előkészítésére vasárnap már Sze-

gedre érkezett Zoltánka Viktor, a 
MEFESz főtitkára, hogy a Szegedi 
Egpetemi és Főiskolai Hallgatók Sza-
bad Szervezetének vezetőségével pon-
tosan összeállítsa és előkészítse a diák-
vezetői konferenciát. 

Paraszfnap Sándorfalván 
a munkás-paraszt 

összefogás jegyében 

(SándorfaLva, május 27.) Közel tíz-
ezres paraszttömeg vonuLt fel vasárnap 
már kora reggel Sándorfaivára, hogy 
résztvegyen a Nemzeti Parasztpárt 
csoragTádmegiyei nagy parasztnapján. A 
sándorfalvi volt Pallavicini-kastély ud-
varán gyűlt' össze a parasztság nemzeti 
szinü zászlókkal és a parasztság köve-
teléseit feltüntető, valamint a magyar 
demokráciát éltető táblákkal. Felvonult 
a Magyar Kommunista Párt küldött-
sége is zászlókkal, táblákkal és a mun-
kásság-parasztság szövetségét éltetve. 
A megyéből összegyülekezett paraszt-
ság előtt Darvas József iró, nemzetgyű-
lési képviselő, a Szabadi Szó főszerkesz-
tője ismertette az időszerű bel- és kül-
politikai heliyzetet, valamint ismételten 
hangsúlyozta a dolgozó parasztság és 
ipari munkásság együttműködésének 
szükségességét. 

A parasztság megoldásra váró kér-
déseiről Nánási László és Papp János 
nemzetgyűlési képviselők beszéltek. 
Veres Péter ée a magyar demokrácia 
éltetésével figyelmezett sorokban- vo-
p tv- pi fiZ egybegyűlt törne®. 

Délután a Népi if jak Szövetsége a 
péi csoportja népdal-okkal, népi tánc-
cal, ballada- és mesejátékkal1 szórakoz-
tatta a közönséget 

A sándorfa-lvi NI'Sz színjátszói este 
a kultúrházban Barek István rendezé-
sében és közvetlen bevezető szavaival 
Tamási Áron: „Vitéz lélek" cimü da-
rabját játszatták! igen sikeresen é9 lel-
kiismeretes munkát eláruló ee),'ültes-
sek 

A közlekedési miniszter dicsérő 
elismerése a szakszervezetek 

autójavító munkaközösségének 
(Szeged, május 27-.) A Közlekedési 

minisztérium átadta a Vörös Hadsereg 
parancsnokságának a különböző üze-
mek, igy a Szakszervezetek Autójavító 
Munkaközössége által kijavított teher-
autókat és egyéb gépjármüveket. A 
Vörös Hadsereg parancsnoksága ebből 
az alkalomból a legnagyobb elismeré-
sét fejezte k i és külön is köszönetet 
mondott Gerő Ernő elvtárs, közleke-
dési miniszternek. Ugyanakkor Gerő 
elvtárs dicsérő elismerését juttatta el 
a Szakszervezetek Autójavító Munka-
közösségének és ebben meleg köszöne-
tét fejezi ki, hogy ez a munkaközösség 
fáradhatatlanul szolgálta az újjáépítés 
ügyét és hatékonyan közreműködött a 
Szovjetunióval való baráti viszonyunk 
kimélyitéséhez. 

Q Nőszövetség s „ v é r v á d " 
propagandistái ellen 

(Szeged, május 27.) A gyermekrab-
lások-kaj kapcsolatos rémmsség terjesz-
tőinek kézrekeritésére, továbbá a való-
ban eltűnt gyermekek kinyomozása 
ügyében a Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége felhívást intéz város la 
kosságához. 

Felhívjuk Szeged asszonyait és leá-
nyait, hogy aki i Ilyen rémmesékről hall. 
azonnal jelentse a rendőrségen a -rém-
hír terjesztő nevét és lakcímét, A 
rendőrségnek eddig nincs tudomása 
gyermekehünésekről, de akinek gyer-
meke mégis eltűnt, jelentkezzen a Nő-
szövetségben gyermeke felkutatása ér-
dekében. 

Molotov sajtótájékoztatója 
a külügyminiszteri értekezletről 
Tényleges eredmény a magyar békeszerződés 

megszövegezésében 

(London, május 27.) A moszkvai rá-
dió hétfői jelentése szisrdnt Molotov 
külügyminiszter a sajtófogadáson a 
Szovjetuniónak a párisi külügyminisz-
teri értekezleten elfoglalt magatartásá-
ról megállapította, hogy az teljesen vi-
lágos voflt és hagy bizonyos hatalmak 
kísérletet tettek akaratuknak a töb-
biekre való ráeröszakolására Bizoniyos 
amerikai körök brit barátaik támogatá-
sával az egész föld kerekségére kiter-
jedő légi és tengerészeti támaszpontok 
hálózatát akarják kiépíteni. A szovjet 
küldöttség ellenzi a békeszerződések 
megkötését addig, amigj a nagyhatal-
mak között nincs meg a szükséges elő-
zetes megegyezés a békeszerződések 
tervezete ügyében. A békeszerződések 
megszövegezésével kapcsolatban Molo-
tov igy nyilatkozott: 

— Az Olaszországgal, Bulgáriával. 
Romániával, Magyarországgal és Finn-
országgal kötendő békeszerződések 
megszövegezésében bizonyos tén)Jeges 
eredményeket értünk el. A bolgár, ro-
mán, magyar és finn békeszerződések 
tervezetei lényegében véve teljesek. 
Azok a pontok, amelyekben még nincs 
megállapodás, nagyrészt gazdasági jel-
legűek s -ezeket a külügyminiszteri ér-
tekezlet még nem vitatta mag, de a 
különbizottságokban. m-ár megbeszélték 
őket. Lehetetlen hozzájárulni ahhoz, 
hogy- bizonyos nem dunai hatalmak 
rákényszerithessék akaratukat a dunai 
államokra a D-una kérdésében olyan 
értelemben, amely nem felel meg a 
dunai államok érdekeinek, -elsősorban 
Csehszlovákiának és Jugoszláviának. 

Keresztury Dezső, Molnár Erik elvtárs 
és Antall József miniszterek is 

résztvesznek a szegedi országos 
diákvezetői értekezleten 


