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DELMAGYABORSZÁfi 
A M A G Y A R K O M M U N I S T A P 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 

» N e m törhetjük további hogy a koalícióban 
az összeesküvők cinkostársai üljenek" 

„Most végre rendet csinálunk a magyar politikai életben!" 

„ A Kisgazdapárt parasztjaival akarunk csak koalíciót" 
Révai József beszámolója a belpolitikai helyzetről 

a szeeedi dolgozók dohánygyári nagygyűlésén 
(Szeged, január 27.) Hétfőn Szeged-

re érkezett Révai József elvtárs nem-
zetgyűlési képviselő, a Magyar Kom-
munista Párt központi, vezetőségének 
tagja, hogy a munkásságnak részletes 
beszámolót adjon a mai politikai hely-
zetről, Kora délután a dohánygyári 
munkások éljenző sorfala között vonult 

tömeg szorongott. Belépésekor dörgő 
éljenzés, tapsvihai- csattant fel a hatal-
mas termet zsúfolásig megtöltő mun-
kásság ütemesen éltetni kezdte Révai 
József elvtársat, A Rendőrzenekar kí-
séretével a tömeg elénekelté az Inter-
naclonálót, Tombácz Imre elvtárs nem-
zetgyűlési képviselő üdvözölte a meg-

fél a gyár kapujától a hatalmas előadó* I jelenteket, .majd Révai elvtárs tmclke-
fennébe, ahol mintegy 2500 főnyi j detfc szólásra. 

A Kisgazdapárt egyes miniszterei 
csak bábok voltak az ősszeerbővőb bérében 
Beszéde elején az elhalasztott üzemi j tesse ai teücspozieiókba. A Kisgazda -

bizottsági választástikról szólt és rámu-
tatott arra, hogy a bekövetkező esemé-
nyek itt is a Kommunista Párt állás-
pőotjét igazolták, amely szerint a mua. 
fcásegységben nem szabad most válasz-
fcáewkiral esetleges ellentéteket támasz-
tani. 

•— Mégis van ennek az elmaradt vá-
lasztásnak vesztése — iifohította, -
'Azok vesztették el a csatát, akik az 
üzemi bizottsági választásokat alkalmul 
akarták felhasználni, hogy éket verje-
nek. a két munkáspárt közé és ezzel a 
föld alatt szervezkedő fasiszta banditák 
•malmára hajtsák a vizet. 

Ezael rátért Révai elvtárs a leleple-
zett fasiszta összeesküvés lényegének 
és hátterének alapos megvilágítására: 
Kifejtette, hogy ezek az összeesküvők 
jogfolytonossásról beszéltek, de ezen a 
•magyar nagytőke és nagybirtokosok 
uralmát értették. Egyrészt vissza akar-
ták csinálni a földieforrnot, másrészt 
pedig messzünftetni mindazt a sok viv-
mányti. amelyet a magyar demokrácia 
a munkásság érdekében elért. l?v meg 
akarták szüntetni többek között az üze-
mi bizottságokat is. 

— Az összeesküvés élén álló „Hetes 
Bizottság" politikai taktikája az volt, 
— mondotta —, hogy saját híveit ül-

Magyar Kommunistái Pártot és vezérét! 
Rákosi Mátyást. 

— Nem véletlen, hogy éppen a mi 
pártunkból került ki a magyar újjá-
építés legjobb harcosa, jelképe; Gerő 
Emő elvtárs. Nem véletlen az sem, 
hogy a- mi pártunkból került ki a re-
akció éUieni küzdelemnek legkeményebb 
harcosa,, Rajk László elvtárs. A mi pár-
tunk egységes, -szilárd a harcban az új-
jáépítésért és a reakció szétzúzásáért. 
Ennek a -kettős harcnak jelképe vezé-
rünk Rákosi Mátyás. > non 

A Magyar Kommunista Párt veze'ől gul 

harcosainak említésénél minden egye.-: 
alkalommal lelkes tapsokban esi éljen-
zésekben nyilatkozott meg a közönség 
szeretete. 

— Ha azt akarják a szegedi -munká-
sok — fejezte be beszédét Révai elv-
társ, hogy véget v e? sünk a reakció 'ga-
rázdálkodásának a magyar politikában, 
ha azt akarják, hogy a bűnösök elvc-
gy,ék méltó, megérdemelt büntetésüket, 
ha azt akarják, hogy a magyar dolgozók 
utja felfelé vezessen, és a hároméves 
tervből valóság legyen, akkor álljanak 
a mi párt-unk mellé! 
. Révai József elvtárs hosszantartó, 

lelkes tapssal és éljenzéssel fogadott- bet 
széde után Tombácz Imre elvtárs nem-
zetgyűlési képviselő mondott köszöne-
tet az előadónak és kifejtette, a sze-
gedi dolgozók azt akarják, hogy az or-
szág felépüljön, a parasztok és munká-
sok nagyobb számban juthassanak be 
az állami és megyei, közigazgatásba. 
Követelik ezenkivül az üzemi bizottaá-
gok hatáskörének a kiterjesztését, hogy 
módjukban legyen a reakció aknamun-
káját csirájában elfojtani-. 

Az ugyancsak nagy lelkesedéssel fo-
gadott felszólalás után az Internacio-
nálé hangjaival ért véget a forró han-
gulatú nagygyűlés. 

párt egyes miniszterei csak bábok vol-
tak, amelyeket ez az összeesküvő tár-
saság rángatott dróton. Ez az összees-
küvő banda beférkőzött az Ár- és 
Anyaghivatalba és ott is elkövetett 
mindent az árak felsrófolására .és a fo-
rint megfúrására. A Parasztszövetség 
is teljes egészében ennek a társaságnak 
„> kezében. voK és a tavalyi parásrtiw 
pot a Hetes Bizottság határozatára ren-
dezték meg Budapesten, mert a hor-
thysta összeesküvők seregszemlét akar-
tak tattani. A Parasztszövetség által 
egy évvel ezelőtt Imádott parasztsztrájk 
jelszavát' is a Hetes Bizottság találta 
ki és fogadtatta el a Paraattszövetség-
gel és 01 Kisgazdapárttal! Ki akarták 
ezzel éheztetni a várost, a- városi dol-
gozókat, az ipari munkásságot. Ennek 
érdekében uszítottak vidéken a -beszol-
gáltatás megtagadására is. Mindezek 
után ezek az emberek merészelték ön-
magukat „Magyar Közösség"-nek eln-c-
v?zni. Mi vaisyunk a magyar közösségi 
elvtársaim! Mi maryar munkások, pa-
rasztok éa a haladó értelmiség. 

Révai elvtársnak! ezeknél1 a szavai-
nál kirobbanó éljenzés zúgott fel a kö-
zönség soraiból és ütemesen éltették 
Rákosi1 s P.évai1 elvtársai. 

A Kisgazdapárt egyes vezetői 
eszh őt al fid fék magukat a demokrácia* 

ellenes összeenküvőkaek 

A k i s g a z d a p á r t i p u r m l o t t a l fo lytatni a k a r j a k 
a koalíciót 

— Fel kell vetnünk — folytatta Ré-
vai elvtárs — a szó szoros értelmében, 
n politikai felelősség kérdését, Hogyan 
történhetett meg, hogy Saláta Kálmán 
és a többi összeesküvő szabadon járkál-
hatott ki és be a Kisgazdapárt főtitká-
rához és a kisgazdapárti miniszterek-
hez. ugyanakkor, amikor a saját párt-
jukbéli tilos tábla állta ezeken a he-
lyeken az utiát. 

— A kisgazdapárti parasztokkal 

lehet az összeesküvésnek az at jó ered-
ménye is, hogy a munkásság ós pa 
•rasztság szövetsége megerősödik. A mi 
pártunk azt: követeli, hogv a köztársa-
ság védelméről szóló törvény teljes szi-
gorát alkalmazzák esekkel a banditák-
kal szemben. A magyar politikában 
végre rendet akarunk és rendet fogunk 
csinálni! Ne képzelje senki, hogy ezután 
az összeesküvés után a Kisgazdapárt 
jobbszárnyának felfakadt kelevénye 

folytatni akarjuk a koalíciót — mon- j után ugyanuou lehet heteken, hónapo-
dötta tovább határozott, hangon Révaiikon át pártközi kortferenciázni, alka-
elvtárs — de csakis vélük. Így még meg | dozni, mint ezelőtt. 

Mindkét kezünkkel építem akarunk ! 
nagyobb pártjában földalatti horthysta 
Összeesküvők cinkosai ülhetnek. 

1 Végül a magyar politikai pártok 
életében tapasztalható válságról -szólott 
nagy érdeklődés közepette P.évai elv-
tára 

— Válság van a magyar politikai 
élet'szinte valamennyi pártjában. Egy 
párt vara csak Magyarországom, amely-
ben nincs válság, nincs jobbszárny, 
centrum, meg ibalszárny. Egy párt van, 
amely egységes, szilárd, mint a gránit, 

Az összeesküvés részleteinek feltá-
rása után Révai1 elvtárs -a magyar dol-
gozók jobb életlehetőségéről beszélt és 
érintette a) Magyar Kommunista Párt 
nagyjelentőségű hároméves tervét. 

— A hároméves terv megvalósításá-
nak már az első évében több mint 30 
százalékkai lehetne emelni a dolgozók 
reálbérét. Ahhoz azonban, hogy ez a 
terv valósággá váljék, szükségles, hogy 
mindkét kezünkkel építhessünk és urak 
legyünk a saját portánkon. Meg akar-
juk végre teremteni Magyarország fel-
virágoztatásának. a dolgozók életszín-
vonal emelésének a hároméves áLlam-
gazdaságí terv megvalósításának poli-
tikai feltételeit is. Ez azt -jelenti, hogy 
meg kell szüntetni azt a helyzetet, ami-
kor a koaíEciótaani vagy a1 koalíció leg-

(Diósgyőr, január 27.) Rákosi Má-
tyás ímiiisztereiuókiielyettéá, a Ma-
gyar Kommunista Párt főtitkára hét-
főn ©Halogatott Diósgyőrbe és dél-
után a Kommunista Párt nagygyűlé-
sén nagyobb beszédben ismertette a 
belpolitikai helyzetet. 

(A beszámolót lapzárta után kap-
tuk és ezért csak röviden, ismertet-
jük.) 

Rákosi Mátyás elvtárs részletesen 
ismertette a most leleplezett hor-
thysta, fasiszta összeesküvést. En-
nek az összeesküvésnek igen súlyos 
bűne a magyar demokráciával, a ma-
gyar dövővel szemben az, hogy azo-
kat a tömegeket, amelyekben meg 
volt a hajlam és a jóindulat az 
egészséges népi demokrácia irányá-
ban való fejlődésre, visszalökték a 
reakció felé. Ez pedig olyan bün, 
amiért felelni kell. Felelni ke l nem-
csak a törvény előtt, hanem politi-

kailag is. Felelősségünk tudatában 
meg kell áiiapttaxii, hogy ebben u te-
kintetben, súlyosan hibáztak a Kisgaz-
dapárt egyes vezetői, akik tudatosan 
vagy tudatlanul, de eszközül adták 
oda magukat a fasiszta, horthysta 
összeesküvőknek. Ennek természete-
sen viselni kell minden, következmé-
nyét. Hibát követ el az, aki megpró-
bálja a felelősséget csökkenteni, vagy 
ed akarja kenni az összeesküvés je-
lentőségét. 

A továbiakban. részletesen szólt a 
Kommunista Párt 3 éves gazdasági 
tervéről, majd hangoztatta, hogy az 
ujiáépités közben a demokráciát 
minden módon biztosítani kell 

Rákosi Mátyás beszédét igen sok-
szor szakította meg a leMtes tetszés-
nyilvánítás és beszéde végén szűnni 
nem akaró lelkes ünneplésben része-
sítették a miniszterelnökhelyéttest. 

Eltemették a dorogi bányaszerencsétlenség 
31 áldozatát 

(Annavölgy, január 27.) Az egész 
ország mélységes részvéte mellett ki-
sérték utolsó útjára vasárnap a doro-
gi bányaszerencsétlenség 31 áldoza-
tát. V munka és a kötelességteljesítés 
hősi, halíoítainak temetésére a de-
mokratikus Magyarország egész dol-
gozó népe elküldötte vezetőit és kép-
viselőit. Eljött Tildy Zoltán köztár-
sasági elnök, Erős János közellátás-
ügyi miniszter a kormány és a mi-
niszterelnök képviseletében, a két 
nunkáspárt népes küldöttsége, élü-

kön Rákosi Mátyás és Szakasits Ár-
pád miniszterelnökhelyettesekkel. Bán 
Antal iparügyi miniszter, Rajk László 

egységes és szilárd mint a kőszikla. Ez belügyminiszter, Vas Zoltán államtit-
a mi pártunk: a Magyar Kommunista! kár, a Magyar Szénbánya rt. ve/ető-
Párt. 

— Éljen Rákosi! — zugéit fel a ha-
talmas munkástömeg és perceken ke-
resztül, hosszan, ütemesen, éltetfék a 

sége, az üzemek és a gyárak képvi 
selői, valamin* a gyászoló hozzátar-
tozók, , 1 

R á k o s i M á t y á s g y á s z b e s z é d e 

Elsőnek Erős János közellátásügyi 
miniszter a magyar kormány ©s a mi-
nász'.erelnök nevében búcsúztatta a 
halottakat. 

A Magyar Kommunista Párt nevé-
ben Rákosi Máety ás miniszterelnök-
belye'tes mondott búcsúbeszédet. 

— Búcsúzni és temetni jöttünk 
mondotta — a Magyar Kommunista 
Párt nevében az annavölgyi bán/ 
szerencsétlenség 31 hősi halottját. 
Mély megrendüléssel áJJunk itt ko-
porsóik előtt és megígérjük nekik, 
hogy emléküket soha el nem feled-
jük. Munkájukat példának állitjuk n 
többi bányászok, az ország dolgozó 
népe elé és megígérj ük: hozzátarto-
zóikról ugy fogunk gondoskodal, 
ahogy art a demokratikus hazái ói e ' 
lőhet várni. Ha most itt körülnéztek 
és látjátok, hogy a magyar nemzet. 


