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Rákosi Mátyás; 

Vegyük el a nép ellenségeitől a választójogot 
és válassza meg a magyarság az igazi népi 

parlamentet 
Rákosi elvtárs Nagykanizsán beszéli a belpolitikai helyzetről — Farkas Mi-

hály: Elérkezett a választások ideje, készüljünk tel a harcra! 
A Baloldali Blokk hétfőn nyújtja át követeléseit a Kisgazdapártnak 

Q U A D A L C A N A L 
Az emberi bátorság, önfeláldozás 

nagy filmje. BELVÁROSI. 

(Budapest, október 14.) Rákosi Má-
tyás elvtárs miniszterelnökhelyettes va-
sárnap Nagykanizsán 12.000 ember 
előtt tar tot ta képviselő; beszámolóját. 
Beszédében rámutatott arra, hogy a 
demokrácia benyomult a közigazgatás-
ba, rendőrségre, a hadseregbe, de a 
ííyárigazgatók és bankigazgatók ma is 
pontosan ugyanolyanok, mint öt vagy 
tiz évvel ezelőtt voltak. A tőkések ösz-
.zefognak a földjüket vesztett egyházi 
reakcióval. A reakció a demokratikus 
erőknek összefogását szeretné elsősor-
ban megdönteni. Szeretné a Kommu-
nista Pártot kiszorítani a kormányból, 
utána a Szociáldemokrata Pártot és ez-
után helyreállítani sajá t uralmát. A ta-
valyi választásokkai foglalkozva Rákosi 
Mátyás megállapította, hogy a kommu-
nisták, a szociáldemokraták és a nem-
zeti parasztpártiak az összes szavaza-
tok 42 százalékát kapták. Ez a 42 szá-
zalék kétségkívül a demokraták több-
sége. A Kisgazdapárton belül n demo-
kraták kisebbségben vannak. így az a 
furcsa helyzet állott elö, hogy kisebb-
ségben. van a demokraták többsége, a 
többségi párt pedig a demokráciaellc-
ncs elemek kezében van. 

— Nekünk az a feladatunk, hogy a 
nép érdekében a demokratikus többsé-
get érvényesítsük. A jelenlegi furcsa 
helyzet ugy állhatott elő, hogy a ma-
gyar demokrácia olyan választójogot te-
remtett tavaly, amely néhány száz vagy 
legfeljebb néhány ezer fasisztát zárt ki 
a választójogból, a többi bent- maradt. 
Vegyük el a választójogot a nép ellen-
ségeitől, utána a demokrácia minden 
vívmányának felhasználásával menjünk 
a választásokba. Ezt csinálják szerte 
Európában. A demokrácia védelme a 
legfőbb törvény és ennek kell minden 
egyebet alávetni. Meglepetéssel hallot-
tunk olvad hangot, hogy a választójo-
gokat. még ki kellene terjeszteni. Ez-
azt jelentené, hogy azoknak is adnánk 
választójogot, akiktől ezt tavaly igen 
keservesen elvettünk. Meg 'vagyunk 
győződve arról, hogy* az uj választáso-
kon d&noJzratikus népi parlament jön 
létre. 

Rákosi Mátyás rámutatott ezután 
arra, hogy a parasztságnak, munkás-
ságinak és a tisztviselőknek egyaránt 
érdeke az iparcikkek árainak leszállí-
tása. Ezután a munkások családi pót-
lékainak bevezetését jelentette be Rá-
kosi Mátyás, majd közölte, hogy a rusz-
szul fizetett munkásrétegek fizetőset 
felemelik. Ez elsősorban a segédmun-
kásokra vonatkozik. Fel fogjuk emclm 
az alsóbbrendű tisztviselőknek fizeté-
sét is. A munkanélküliségről beszélve 
Rákosi Mátyás lei jelent ette, hogy Ma-
gyarországon még< soha annyi munka-
alkalom nem volt, mint most. Meggyő-
ződésünk, hogy hamarosan munkás-
hiány áll be. A munkanélküliség foko-
zódáséinak már is sikerült gátat verni. 

A parasztság problémáival foglal 
kozva Rákosi Mátyás megjegyezte, hogy 
általános a panasz a malmokra. A ma-
lomuzsorávak véget kell vetni és en-
nek legegyszerűbb módja, hogy a kis-
malmokat községi ellenőrzés alá helyez-
zük, a nagyokat pedig államosítsuk. A 
Kommunista Párt és vele együtt a Szo-
ciáldemokrata Pár t változatlanul kitart 
a malmok küzségesitése. illetve államo-
sítása mellett. 

A béke kérdéséről beszélve Rákosi 
Mátyás rámutatott arra, hogy a rossz 
békének az az oka, hogy Magyarország 
volt az egyetlen állam, amely az utolsó 
percig kitartott Hitler oldalán. Ha ke-
mény is a béke, ne felejtsük el, hogy 
Magyarországi ezer év óta áll ós biztos 
lehetünk benne, hogy a kemény bél:c 
ellenére is talpra fogjuk állítani az or-
szágot, erőssé és boldoggá fogjuk tenni 
a népet, ha- fenn tudjuk tartani és ki 
tudjuk építeni a demokráciát. 

(Miskolc, október 14.) A Kommu-
nista Pár t miskolci nagygyűlésén Mol-
nár Erik elvtárs, népjóléti miniszter 
beszédet tartott és kiemelte azokat a 
feladatokat, amelyek a Magyar Kom-
munista Pár t harmadik kongresszusán 
is felmerültek. Pár tunk — mondotta 
— egész sor konkrét tervet dolgozott 
ki a dol^osők helyzetének megjavításá-

ra. Ezek között szerepei az ipari árak 
leszállítása, a munkabér felemelése, az 
üzemi bizottságok hatáskörének kiter-
jesztése és az államosítás kérdése. Ha 
a reakció nyugodt munkánkat lehetet-
lenné teszi, ha harcra kényszerit, ak-
kor szembe nézünk vele. A községi 
választásokkal kapcsolatban Molnár 
Erik feltelte a kérdést: Nem volna-e 
egyszerűbb kiállni a magyar nép elé, 
feloszlatni a mai, komoly muvkúrai 
képtelen nemzetgyűlést és uj válasz-, 
tást tartani? A Kisgazdapárt jobbszár-
nyával vem lehet együttdolgozni, men-
jünk tehát a nép elé. 

(Pécs, október 14.) Mecsekszabo'cson 
a Magyar Kommunista Párt. nagygyű-
lést tartott , amelyen Farkas Mihály 
elvtárs beszélt a bányászok áldozatos 
munkájáról, aminek eredményeképpen 
elértük a napi 2500 vagont. A munkás-
párt — mondotta — minden kísérletet, 

amely a régi világ visszaállítására tö-
rekszik, letöri. A Kommunista Pár t 
nem a polgárok és urak, hanem a dol-
gozó, épitö nép párt ja . Követelte az 
ipari árak 25 százalékos leszállítását és 
a munkanélküliség elleni erélyes in-
tézkedést. Mindent el kell követni, hogy 
kiűzzük a nép ellenségeit a koalícióból. 
A reakciónak nem sikerül éket vernie 
a két munkáspárt közé. A baloldali 
blokk a jövő hétfőn, átnyújtja követe lé-
seit a Kisgazdapártnak és ezeket a kö-
veteléseket a nyilvánosságra is hozza. 
Elérkezett a választások ideje — foly-
tatta beszédét —. Fel kell készülni a 
harcra. Ha erős demokráciát akarunk, 
erősíteni kell a Kommunista Pártot, 
mert ez az egyedüli szilárd biztosíték 
arra, hogy a magyar demokrácia nem 
fejlődik vissza, hanem tovább megy 
előre a népi demokrácián keresztül a 
szocializmusig. 

Megnyílt Szegeden 
a Magyar Kommunista Párt 

állandó pártiskolája 
Tombácz Imre elvtárs beszéde az iskola ünnepélyes 

megnyitásakor 
(Szeged, október 14.) A Magyar 

Kommunista Pár t szegedi pártbizottsá-
ga állandó pártiskolát nyitott, melynek 
előadója Nemes László elvtárs. 

Hétfőn reggel 8 órakor a szegedi 
MKP partbizottság tagjainak jelenlété-
ben nyílt meg ünnepélyes ke re t t é közt 
a pártiskola. 

Tombácz Imre elvíárs, nemzetgyű-
lési képviselő megnyitó beszédében rá-
mutatott az MKP iszerepere demokrati-
kus életformánk kialakításában. Az a 
tény — mondotta Tombácz elvtárs —, 
hogy az MKP soha sem aikudva har-
cot a népi demokráciáért, ad ja meg 
pártunknak azt a súlyt és tekintélyt, 
melyet az országvezetésoen élvez. Be-
széde további részében rámutatott a 
pártiskola jelentőségére. Egészen a fel-
szabadulásig életveszélyes volt Marx és 
Lenin tanításaival megismerkedni. Ami-
óta gyökeresen megváltozott a helyzet, 
az MKP ic mindent elkövet, hogy rag-

jait öntudatositsa. A mi célkitűzéseink 
nem elérhetetlen irreális utópista élet-
formáért folyó küzdelem. Az iskolára 
azért van szükség, hogy az elméleti tu-
dás birtokában helyesen tudjunk élni 
és példaadó munkánkkal magunkkal 
ragadjuk azokat, akik hisznek demo-
kráciánkban. 

Tombácz elvtárs beszeie után Küvi 
Béla pártbizottsági tag mondott érték':* 
előadást és hivta fel a hallgatóság f.-
gvehnéí a pártiskola jelentőségére' és' 
azokra a feladatokra, melyekre azzal, 
hogy pártiskolába jöttek, elkötelezték 
magukat a hallgatók. 

A szépszámú hallgatóság lelkesen 
fogadta a tanítani és vezetni tudó köz-
életi férf iak megnyilatkozását. Lelke-
sedéssel és hittel fogtak a munkához, 
mert tudatossá vált a nemzetépítő mun-
ka, melyet a párt és annak minden ön-
tudatos tagja végez. 

Hétre Szegedre érkeznek az ország leg-
kiválóbb irói, úgymint: Kassák Lajos, 
Illyés Gyula, Lukács György , Devecseri 
Gábor, Bóka László, Illés Endre, Dar-
vas József, Veres Péter, Heltai Jenő, 
Kolozsváry-Grandpierre Emil, Márai 
Sándor, Rónay György, Sik Sándor, 
Szép Ernő, Tamási Áron, Németh 
László, Gergely Sándor, Kárpáti Aurél. 
Bcrczeli-Anzelm Károly, Stőér Iván. 
Ortutay Gyula és Török Sándor. Az író-
kat a város művelődési ügyosztálya sze. 
gedi családoknál helyezi el. Felkérik 
azokat, akik abban a kitüntetésben 
akarnak részesülni, hogy a magyarság 
egy-egy szellemi nagyságát lássák ven-
dégül néhány napon át, jelentkezzenek 
a kulturügyosztályon. 

Nagybaconi Nagy Vilmos 
részvéteiével tartották meg 

a munkaszolgálatosok 
szegedi nagygyűlését 

(Szeged, október 14.) A Munkaszol-
gálatosok Országos Szövetsége vasár-
nap délelőtt emlékünnepet és nagygyű-
lést tartott Szegeden a városháza köz-
gyűlési termében. A nagygyűlésen nagy-
baconi Nagy Vilmos vezérezredes, volt 
honvédelmi miniszter mondott ünnepi 
beszédet Patzauer Dezső megnyitó be-
széde után. A volt miniszter ismertette 
azokat az okokat, melyek miatt nem 
lehetett a munkaszolgálatosokat megvé-
delmezni a fasiszta terror a l jas eszkö-
zei ellen. Hangsúlyozta, hogy a maga 
részéről minden lehetőt elkövetett az 
üldözöttek érdekében. 

A város nevében Rák Kálmán szó-
lalt fel ezután, majd Gáti Pál, a Nem-
zeti Színház tagja szavalta el Baráth 
Endre „Munkaszolgálatos ballada" ci-
mü versét. Kallós Imre, a MOSz orsza-
go~ főtitkára beszédében hangsúlyozta, 
hoty a volt munkaszolgálatosok a de-
mokráciától nem kérnek sokat, csak 
annyit, hogy egyenlő jogokat kapjanak 
a többi magyarokkal. 

A Magyar Kommunista Pár t nevé-
ben Tombácz Imre elvtárs, nemzetgyű-
lési képviselő üdvözölte a nagygyűlést. 
Kérte a munkaszolgálatosokat, hogy a 
mult szenvedéseit igyekezzenek elíeiej-
tepi. Biztosította a résztvevőket, ho„y 
a demokrácia a jövőben felekezeti kü-
lönbség nélkül mindenkinek biztosítja 
majd az emberi jogokat. 

A gyűlés Poór Dezső országos társ-
elnök zárószavaival ért véget. 

A magyar demokrácia 
kulturnapjai Szegeden 

Megállapították a Szegedi Hét végleges programját 
(Szeged, október 14.) Dr. Dtmászy 

Kálmán tanácsnok, a város művelődési 
ügyosztályának vezetője, összeállította 
a hónap végén megrendezésre kerülő 
Szegedi Kulturális Hét végleges pro-
gramját cs felterjesztette a miniszté-
riumba. A minisztérium hétfőn küldte 
vissza jóváhagyva a programot, amely 
a következő: 

„A Magyar Demokrácia Kulturnap-
jai Szegeden" elnevezés alatt megren-
dezésre kerülő Szegedi Hétre október 
22-én, kedden este érkeznek meg a bu-
dapesti vendégek. A hivatalos' program 
október 23-án, szerdán délelőtt 10 óra-
kor kezdődik, amikor a városháza köz-
gyűlési termében a város hatósága hi 
vatalosan fogadja a vendégeket. Ti-
zenegy órakor a képzőművészeti tárlat 
megnyitása következik a városi mu-
zeumban, megnyitó beszédet Dénes Leó 
elvtárs polgármester mond. Délután a 
város megtekintése szerepel e progra-
mon, 4 órakor tudományos előadás iesz 
az egyetemen. Este a Háry János nem-
zetiszinház; előadását illesztik be a 
Szegedi Hét programjába. 24-én. csü-

törtökön délelőtt 10 órakor az Írók ér-
tekezlete lesz az Ujságiróotthcnban. 
Sik Sándor bevezető beszédével. Dél-
után a Szovjet-Magyar Művelődési 'Tár-
saság rendez előadást a városházán, eiő-
adó; Gergely Sándor. Este: a Bánk bán 
előadása a szinházban. Október 25-én, 
pénteken délelőtt 11 órakor tárlatveze-
téssel kezdődik a program a muzeum-
ban, fél 12 órakor tudományos előadás 
lesz az egyetemen. Délután 5 órakor a 
szegedi irók mutatkoznak be előadó 
délután keretében a zeneiskola nagy-
termében. Este a Rigolettót játszák a 
Nemzeti Színházban. 26-án, szombaton 
délelőtt ÍO órakor a Szegedi Hét ven-
dégei meglátogatják a szegedi gyára-
kat. Délután 3 órakor a Munkás Kul-
turszövetség ad műsort, este a színház-
ban a „Ki a harmadik" cimü jugoszláv 
darab kerül színre. 27-én, vasárnap dél-
előtt 11 órakor Filharmonikus hangver-
seny, délután fél 5 órakor a zeneisko-
lában az irók előadóestje, ma jd a szin-
házban a Tosca előadása fejezi be a 
Szegedi Hét programját. 

Mint már jelentettük, a Kulturális 

Megnyílik a l is Kass! 
A Hungária-szálló régi, békebeli híres Kis Kassa a közeli 
napokban i s i n é l a k ö z ö n y é i * á l l . 

Orbán László elvtárs 
szombaton Szegedre érkezik 
Grban László elvtárs r^mzeegyü-

lési képviselő a Magya r Kommunista 
P á n ú j o n n a n megválasz to t t •cózpont. 
vezetősígeneK t ag ja szombaton Sze-
gedre érkezik. Az MKP politikai aka -
démia ja Keretében t a r t t udománya 3 

színvonalon mozgó eiőarjá s t a »Nep> 
demokrácia időszerű kérdései* cím-
mel. Az ttőadáiShoz hozzászól dr. Tóth 
László egyetemi rektor , a Nemzeti 
Bizottság etnökv é 3 per jés i Káro'y 
t a n a r , a Szociáldemokrata , P á r t ér-
telmiségi csopor t jának t i t ká ra . Az 
előadás az azt követő vi ta fgen 
érdekesnek ígérkezik. 

Vasá rnap délelőtt az MKP be/vi-
rosi Szervezetei áttai a Széchenyi 
Moziban rendezendő népgyűlésen log 
beszélni Orbán László elvtárs, m a j a 
délután Tápén beszél a koalicíó vál-
ságáról . a belpolitikai helyzetről ál-
ta lában. 

— Nagygyörgy Mária é* 
nyerés a KuiUirszővftséR ssavalbyer-
^enyét. A Munkla3 KulturSzövetséu; 
rendezésében vasá rnap szavalóver-
seny volt a TiSza-szálió nagy te rmé-
ben. A versenyen n a g y ír tamban je-
lent meg az irodalomkedvelő közönség 
é® h a i á 3 tapsokkai ju t a lmaz ta a sok 
c-s szép verset . Az orosz vá ro ipa -
rancsnokság részéről megje lent ig-
na tyev alezredes, vá rosp^rancsaokh e -
fyettes. A zsürt emöke SztodoiMK 
László e lv társ v 0 [ t . Az «tső heiyen 
holtversenyben Nagygyörgy Már ia és 
Berek Kató végeztek. 2. Baíia Ferenc 
a MKSz fő t i tkára , 3. Sárvár i György, 
4. Kelemen Ibolya, 5. Lengyei Aranka . 
Nagygyörgy Már i a József Attl .a 
»Levegőt; cimü. Berek Kató pedig 
Csata -József »óda< cimü versét sz í -
vatta. , ; 


