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Szeged dolgozói feliiábarodissal 
tiltakoztak a népek elstpmására térő 
imperialisták rágalomhadiárata ellen 

Losonczy Géza elvtárs és Bognár József beszéltek 
a Népfront szegedi nagygyűlésén 

Szeged dolgozói vasárnap dc lelőtt zsúfolásig megtöltötték a 
szegedi Nemzeti Színházat, hogy részt vegyenek a Népfront nagy-
g\ ülésén és egységes fellépésükkel tegyenek hitet a Népfront 
politikája mellett, egyben pedig visszaverjék az imperialisták rá-
galmait, Nemcsak a színházban, de az utcán is sürün álltak a 
dolgozók és a hangszórón keresztül tízezrek hallgatták a gyűlés 
felszólalóit. Csoportokba verődve hallgatták az emberek a Szé-
chenyi-téren a nagygyűlés közvetítését. 

•Vesszenek Mindszenty bará-
tai, a háborút akaró Imperialis-
ták!- — ezt hirdette a felirat a 
kcaiiciós círtok jelvényeivel fel-
diszitett színpad felett, de ezl 
a gondolatot fejezte ki a nagy-
gyűlés résztvevőinek lelkes tün-
tetése ls Sztálin és Rákosi elv-
társak, valamint a Népfront és 
annak vezetó pártja, az MDP 
melleit, fl lelkes éljenzések után 
a Himnusz hangjai nyitották meg 
a nagygyűlést, majd ifj. Komó-
csin Mihály elvtárs, a Népfront 
nagyszegedi ideiglenes bizottsá-
gának elnöke üdvözölte a meg-
lelenteket. 

— Az ország dolgozói kifejez-
ték hálájukat, lelkesedésüket, el-
ismerésüket a kormány iránt, 
hogy visszaverte ez Imperialis-
ták usziló hadjáratát — mon-
dotta. — Ez arra indit bennün-
ket, hogy a jövőben még foko-
zottabb figyelemmel, éberséggel 
kisérjük az imperialisták tevé-
kenységét, sokkal keményebben, 
elszántabban suitsunk le az im-
perialista ügynökök működésére, 
hogy ezzel biztosítsuk népűnk 
felemelkedését és elhárítsuk a 
felemelkedés akadályait. 

A nagygyűlés közönsége tünte-
tő tapssal foglalt állást a mon-
dottak mellett, majd Losonczy 
Géza elvtárs, miniszterelnökségi 
államtitkár szólalt fel. Hangoz-
tatta, a magyar nép tanuja volt 
annak, hogy a felszabadulás első 
percétől kezdve Mindszenty mint 
igyekezett megdönteni a magyar 
köztársaság valamennyi vívmá-
nyát és hogyan igyekezett meg-
bontani a demokratikus erők 
nemzeti egységét, fl magyar kor-
mány mégsem ezeknek a csele-
tedeteknek alapján állította néptt 

bíróság elé, hanem azért, mert 
Mindszenty volt az, aki a fel-
szabadulás óta a legnagyobbsza-
básu illegális összeesküvést szer-
vezte a magyar köztársaság el-
len. Azért állították bíróság elé, 
rnert a büntető törvénykönyv pa-
ragrafusai alá cső főbenjáró bűn-
cselekmények egész sorozatát kö-
vette el. fl magyar népi demo-
krácia az egyház ügyét Mind-
szenty közönséges bűncselekmé-
nyeitől élesen kettéválasztotta. 

— Mindszenty Józsefben az 
imperialisták egyik leghatalma-
sabb magyarországi ügynöküket 
vesztették el — mondotta Loson-
czi elvtárs —. ezért nem akartak 
belenyugodni a megdönthetetlen 
bizonyítékok egész seregébe sem. 
flzt hitték, a magyar népi demo-
kráciának nem lesz elég ereje 
ahhoz, hogy ezt a fasiszta go-
nosztevőt letartóztassa. Amikor 
kiderült csalódásuk, érthető, hogy 
emiatti dühük és felháborodásuk 
az egekig csapkodott. Annál is 
inkább érthető ez, mert Mind-
szenty nemcsak a legfőbb, de a 
legutolsó ügynökük is volt Ma-
gyarországon, miután Sulyokot, 
Pfeiffert és a jobboldali szociál-
demokratákat kisöpörtük. , 

— Mindszentyt a szabadság 
mártírjának akartáJr beállítani. 
Mindszenty valóban jelképe volt 
egy bizonyos szabadságnak, de 
a kapitalisták, földesurak, impe-
rialLták szabadságának. Ennek a 
szabadságnak nálunk őrökre be-
fellegzett, mert ennek a szabad-
ságnak határa ott volt, ahol a nép-
szabadsága kezdődött, fl nép sza-
badsága annyira teljes, ameny-
nyiben az ellenség szabadsága 
korlátozott. 

Nagy taps szakította meg 
ezeknél a szavaknál Losonczi elv-
társ beszédét, majd igy folytatta: 

— A magyar reakció szabad-
sága, Mindszenty József akna-
munkájának szabadsága jelentet-
te az amerikai-angol imperializ-
mus szabadságát Magyarorszá-
gon. Mi azonban a magyar nép 
szabadságát akarjuk, azon őrkö-
dünk és ezt azzal biztosítjuk, 
ha keményen, könyörtelenül le-
számolunk a nép ellenségeivel. 
flz imperialisták felé azt üzen-
jük, hogy először biztosítsák Gö-
rögországban, Burmában, Indo-
néziában és gyarmataikon a sza-
badságjogokat. fl képmutató fa-
rizeusok. akik Magyarország bel-
ügyeibe akarnak beleavatkozni, 
seperjenek először a maguk por-
táján, van ott elég szemét. 

— Éljen szabadságunk őre: a 
Szovjetunió! — hangzott egy 
közbekiáltás, erre a nagygyűlés 
minden résztvevője felállva, hosz-
szan éltette a Szovjetuniót és 
Sztálin elvtársat. 

NEM MESSZE VAGYUNK 
már attól az időponttól, ami-
kor az ország minden községé-
ben es falujában megalakul 
dolgozó parasztságunk egysé-
ges, harcos tömegszervezete, a 
DÉFOSz. 

Uj utakon, uj és nehéz fel-
adatok megoldására indul el 
a falu dolgozó népe. Feladatait 
kettős irány ezabja meg: Fel 
kell emelni a magyar falut 
gazdasági és kulturális téren 
egyaránt, biztosítani a. fejlő-
dért, mezőgazdaságunk korsze-
rűsítését. A másik feladat, fel-
venni a harcot a falu ellen-
ségei, a fejlődés kerékkötői, 
a kulákság ellen. A DÉFOSz, 
mint dolgozó parasztságunk 
érdekvédelmi szerve, megvédi 
a falu dolgozóit a kulákság 
ellen. 

Dolgozó parasztságunk nem 
áll egyedül a felemelkedésért 
és ellenségei megsemmisítésé-
ért folvtatott harcában. Mel-
lette áll és mindenten támo. 
gatja szövetségese, a magyar 
munkásosztály, népi demokrá-
ciánk uralkodó osztálya. A 
munkásosztály a felszabadulás 
óta minden ténykedésében be-
bizonyította, hogy a munkás, 
parasztszövetség élő valóság. A 
munkásosztály minden egyes 
győzelme a kizsákmányolók fe-

lett egyben a dolgozó paraszt-
ság győzelmét is jelenti-

A munkásosztály támogatása 
nemcsak abban nyilvánul meg, 
hogy nagyobb mennyiségű es 
olcsóbb iparcikkeket juttat a 
falu dolgozóinak, segíti őket 
a jobb és eredményesebb ter-
melés érdekében, hanem eljut-
tatja a faluha a korszerű gaz-
dálkodás alappilléreit, a gép-
állomásokat is. A gépállomáso-
kon a munkásosztály fiai se-
gítik a falu dolgozóit, munká-
jukkal hozzájárulnak a 1enne-
lés eredményességének fokozá-
sához. 

A gépállomások azonban 
mindezeken felül még többet ir 
jelentenek a falu számára. 
Kulturközpontjává válnak a fa-
lunak, eljuttatják dolgozó pa-
rasztjaink köze a kulturát, ue-
velnek, oktatnak. Ezen keresz-
tül fogják valóra váltani népi 
demokráciánk éa a szocializ-
mus egyik alapvető célkitü-
rését: elmosni a falu és város 
közötti különbségeket. Szebbé, 
egészségesebbé, gazdagabbá, 
tenni a magyar falut, ezt 
akarja a DÉFOSz és ebben 
a munkában nyújt neki támo. 

fatást szövetségese: a raun-
ásosztály. 

A Vatikán és lapjának szerepe 
Kifejtette még Losoncztj elv-

társ, hogy az imperialista rága-
lomhadjáratből a Vatikán és lap-
ja az »Osservatore Romano« sem 
maradt ki. Akkor, amikor millió 
és millió embert Európa minden 
részéből felekezetre, fajra, nem-
re való tekintet nélkül haláltá-
borokba, gázkamrákba küldtek a 
náci hóhérok, akkor a Vatikán 
n'em hallatta szavát és esak ak-
kor mozdult meg a lelkiismerete, 

amikor Mindszenty József fa-
siszta összeesküvő és gonosztevő 
állott a magyar nép bírósága 
elé. Nekünk erre ez a válaszunk, 
hogy a magyar népi demokrácia 
a katolikus egyház vezetőitől is 
elvárja, hogy elsősorban magyar 
állampolgárok legyenek, akik a 
magyar köztársaság törvényeinek 
engedelmeskednek és nem Ide-
gen hatalom szavára táncolnak 
ugy, ahogy azok fütyülnek. 

Mindszenty esak addig volt nagy legény. 
— Mind szénív csak addig voli 

nagylegény, amig az érseki palo-
tában ült. flz első nagy csalódás 
skkor érte, amikor nz államvé-
delmi hatóság őrizetbe vette. Má-
sodik csalódás akkor érte, ami-
kor sem az amerikai imperialis-
ták repülőgépe, sem az ég an-
gyalai nem szálltak le, hogy 
őt kiszabadítsák, fl harmadik 
csalódás akkor érte, amikor ki-
derült, hogy a magyar népi de-
mokrácia nem tréfált a szavak-
kal, amikor kijelentette, hogy 
Mindszenty a bíróság előtt fog 
felelni telteiért. Végül negyed-
szer hősökként csak hősök visel-
kedhetnek, amikor bajba, nehéz 
helyzetbe kerülnek. A kommunis-
ta munkásmozgalom tagjai a fa-
siszta rendőrség kínzása ellené-
re is a nép érdekeit képviselték 
a bíróság előtt. Mekkora tiszte-
letlenség lenne a kommunista 
munkásmozgalom bármely hősé-
nek. de különösen Rákosi 

elvtársnak a bíróság előt-
ti magatartását párhuzam-
ba állítani az emberi al-
jasságnak ezzel a példányával, 
amelyet Mindszenty Józsefnek 
neveznek. 

— Élfen Rákosi! — zúgott fel 
a nagygyűlés közönsége, majd 

beszéde régén Losonczy elvtárs 
hangoztatta, hogy a magyar népi 
demokrácia tovább halad a maga 
utján és az elkövetkezendő négy 
esztendő az elmúlt négy eszten-
dőhöz képest, még nagyobb sí-
kereket, eredményeket hoz szá-J 
munkra. 

azonban nem fogja Horthy tói 
kérdezni, hogy kit tarl a sza-
badság bajnokának. 

— Jöjjön l.a a és itt beszél-
jen a bíróság előtt! — klálltotta 
közbe egy munkásférfi a nagy-
gyűlés helyeslő tapsa közepette. 

— Mi annál erősebbek va-
gyunk itthon, niennél jobban 
összefognak a dolgozó nép kö-
vetkezetesen demokratikus erői, 
— folytatta Bognár József. — 
A mi utunk a helyes, a: ország 
demokratikus erőinek, a Füg-
getlenségi Népfrontnak az ügye 
a helyes. 

— Éljen a Népfront! -
hangzott fel a kiálltás a 
nagygyűlés minden résztvevőjé-
nek szájáról és hosszasan tün-
tettek a Népfront mellett, majd 
Bognár József a kővetkezőket 
mondotta: 

— A Népfront egységét mind 
a reakció támadásaival szem-
ben, mind a reakció uszítása-
ként jelentkező párlsovinizmus-
sai szemben meg kell védel. 
meznünk. 

— A világ haladó erői, élü-
kön a Szovjetunióval. a/ok, 
amelyek lehetővé (eszik szá-
munkra a népuralom mewszi-
lárditását, a dolgozó osztályok 
uralmának szilárdságát. Igen 
jellemzően megmutatkozott,, 
hogy azok, akik a Safát orszá-
gukban a munkásosztály elnyo-
mására. a gyarmati népek ki-
zsákmányolására, a trösztök és 
kapitalisták uralmának szilár-
dabbá tételére törekszenek,azok 
ellenünk, a demokratám* Ma-
gyarország ellen sorakoztak fel 
a Mindszenty ügyben í.?. Akik 
azonban a szabadságért, a né-
pek elnyomása ellen küzdenek, 
azok a Mindszenty-ügyben is 
mellettünk 611'ak. A mostani 
példából tehát ínég azt is meg 
kelt tanulnunk, hogv még szo-
rosabban, erőteljesebben men-
fűnk előre idehaza a belső egy-
ség, a demokratikus erők egysé-
ge. a reakció elleni harc utján, 
kifelé pedig a Szovjetunió fe-
zei te béketáborban a világ fel-
Szabadításáért. 

Határozati javaslat 
Nagy taps fogadta Bognár 

József polgármester beszédét is, 
amely után ifj. Komócsin Mi-
hály elvtárs, a Magyar Függet-

lenségi Népfront Nagyszegedi 
Ideiglenes Bizottságának elnöke 
határozati javaslatot terjesztett 
elő. 

A magyar nép nem fogja Horthytól kérdezni, 
hogy kit tart a szabadság bajnokának 

A hatalmas tapssal fogadott 
beszéd után Bognár József Bu-
dapest polgármestere szólalt feL 
Kifejtette, hogy a dolgozó ma-
gyar nép helyesléssel vette tu-
domásul Mindszenty őrizetbevé-
telől és az ítéletet, mert meg-
győződött róla, hogy a tárgya-
lás a nagy nyilvánosság előtt a 
legszabályosabb módon ment 
végbe. Az a tény, hogy Mind-
szenty a katolikus egyház ma-
gyarországi vezetője volt, nem 
enyhítő, hanem sulyosbtíó kő-

fehér, 
nagy-
szemű M E Z 

ntftfra? 
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rülmény, mert minél nagyobb 
valakin a felelősség, minél na-
gyobb szervezet élén áll, annál 
több lehetősége van arra, hogy 
állásfoglalásával embereket tud-
jon magával rántani. Mi nem 
olyan igazságszolgáltatást aka-
runk, amely lesuiyt a kisbünö-
sökre, de szaladni hagyja a 
nagy bűnösöket, 

— Nem meglepő, — mondot-
ta Bognár József, hogy Mind-
szenty peréten teljes egyetértés-
ben találkoznak a munkásosz-
tály árulói, a Bevinek, Seliuma-
nok, találkoznak Truman, 
Horthy, Marshallok és a többi 
urak. Az imperialistáknak sike-
rült már azt fs elérpiok, hogy 
Horthy nyilatkozatot adott tó 
Németországban Mindszenty 
mellett és arról beszélt, hogy 
ő Mindszentyt a szabadság baj-
nokának tartja. A magyar nép 

— Mi Nagv szeged dolgozói, ipari munkások, dolgozó pa-
rasztok. haladó értelmiségiek a mai napon tartott nagygyű-
lésünkön felháborodással tiltakozunk a népek elnyomására 
törő nyugati imperialisták rágalomhndjárata ellen, amelyet a 
hazaáruló Mindszenív érdekéhen indítottak demokráciánk é» 
hazánk ellen — mondja a többi között a határozati javaslat, 
amelybea mély megvetéssel bélyegjük m.\g azt a képmutatást, 
hogy a szabadság nevében olyanok merészelnek tiltakozni 
Mindszenty elítélése ellen, akik a gyarmati népek százmil-
lióit nyomják el vad terrorral, bíróság elé állítják a mun-
kásság legjobb harcosait, elősegítik a néger-lincseléseket, tá-
mogatják Francának és a góriig monarcho-fasisztáknnk hó-
hémraimát. ezen tnlmenőleg pedig egy harmadik világháború 
e!őkéazitésén fáradoznak. 

Az óriási lelkesedéssel elfogadott határozati javaslatban 
Nagyszeged dolgozói szeretettel üdvözlik kormányukat. hogy 
visszaverte a szabadságra tőré Imperialisták beavatkozási kí-
sérleteit és érvényt, szerzett a magyar nép akaratának. 

— Az imperialisták törekvései arra Indítanak bennünket. 
— fogadták meg végül —, hogy még nagyobb odaadással éa 
lelkesedéssel építsük hazánkban a szocializmust. 
A Szózat hangjai zárták be a i erejét és demokratikus egységét 

Népfront-nagygyűlést, amely [az imperialista rágalmakkal 
megmutatta a szegedi dolgozók I szemben. 

M E G H Í V Ó 
A Szegedi Általános Alaihús Dalegylet február 
26-án este 8 órai kezdettel 

Jelmezes farsangi báíat rendez 
az ioariesl&let nt irvinvlermében, melyre minden 
dolgozót szerelettel meghív és elvár a. 

RENDEZŐSÉG. 
Elsőrendű zene, olcs'i búffé, vitágposta. Jegyek elővételben 
a Szakszervezet portásánál, az ipartertületben és a dalo-

soknál kaphatók. 


