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Rákosi Mátyás

napllap)l

Szegeden

tömegeknek ad egységes irányit^
erőt, szervezett és pulHlkailag qe»
veit erőket dob a nemzet hm eának első vonalába. Most is páf^
felénk nyújtott baráti ke- tunkat dobla az élre a belső ellenJulius 29-én Szeged dolgozó né- dön termett, minden földműves- zetőinck
zei
igazolják
visszaszerzett becsü- ség, a magyar reakció megsemmipe nagy vendéget vár: a magyar nek a maga földjén. Együtt ünnelelünket.
Ezt
igazolják azok a fel- sítéséért folyó harcba, de ennek
pelhetik
vezérükkel,
a
gyárakban
demokrácia épitő mesterét. a nép
tanítóját és nagy barátját, Rákosi dolgozó munkásokkal az ország- emelő baráti gesztusok is, amikel is ő maga áll az élére, mint ennek
Mátyást. A külsőségeken, a diadal- épités eredményeinek örömét, ar uagy szomszédunktól, a Szovjet- a háborúnak nagy stratégája. Vekapukon, virágcsokrokon és buza- uj kenyér, az épülő és elkészült uniótól kapunk, amelynek népe is zérkara pártja, a Magyar Kommuismeri, szereti és mélységes biza- nista Párt, de hadseregekként vokoszorukon tul a szivek szerető vasúti kocsik örömét.
Ezek az eredmények a nép és lommal tekint Rákosi Mátyás po- nul mögéje ebben a harcban is
melegével várja vc'zctőjét a szea magyar dolgozó társadalom de'
gedi nép. Külsőségekkel báláját fe- vezérének közös sikerei, amelyek lilikája felé. x "
mokratikus közössége.
jezi ki a munkás, amelynek kiharJulius 29 a Magyar Kommunista
colta pártjának elén a szabadsáPárt
gyprvpyclénpk, a Kin.
gol. a paraszt., aki az ujj magból
gedi kommunistáknak, de Szeged
koszorút fűzve köszöni meg a föllel, az értelmiségi., akit tiszta, obminden dolgozójának is ünnepe,
jektív igazságokkal közelebb hoamikor a város és az azt környezott a néphez, és ezzel biztos taző falvak dolgozói testvéri összelajt adott a lába alá. Az ünneplő
fogását, az ország újjáépítése első
és felvonuló tömegek nemcsak üdsikereinek örömét, a reakdó ellevözlik és meghallgatják vendégüni fokozott harc kemény elhatáket, követik is őt. Mögéje és pártja
rozását Rákosi Málvás jelenléte
mögé állnak abban a harcban,
cnicü ünnepélyessé- Tízen a nanon
nmeivel a magyar nép felemeléséa szegedi nép felszabadultan, bolért. boldogulásáért folytat, az áldog örömmel ünnepel, játszik és
tala meghatározott cél eléréséért:
szórakozik, mert maga között érzi
a független, szabad és demokrati- Rákosi Mátyás nemzetközi súlyán
Szeged dolgozó társadalma tud- legnagyobb barátját Rákosi Má«
kus Magvarország megteremtésé- keresztül emelik az ország-tekin- ja, hogy Rákosi Mátyás a Magyar Iyast. akinek iclcnlctc erre~okot
írt.
télyei es lassanként mcltö trelvct Kniqmiinittn Párt fötitlrin a Ír ád, a munka eredményei pedig iofTáljs^mgflyiir L-mnmnnidn Inning. göl ttV/losilan:;\
agyarságn ak is
'
Az üqncp fénye a magyar nép szorítanak a ma
ur. nrsyijg ypA feldiszitc'l \.tros ünneplő fial
lokaf szenvedett hősét diszili, aki szabad nemzetek aszlaiánár Néigazságaiért., népe javáért, orszá- pünk munkájának eredményei és ZOtnjVfi-t jának- niYpwpvP'njc, aki hálás szeretettel tisztelegnek Rága szabadságáért, osztálya felsza- Knjtnpi Mátyás hólrs poliljkáin le- párTJát a innpn példájára n hnrp kosi MályásTa uoiuog, szahád, fttg=~
badításáért a börtönélet hosszú mossák a ránkrakodott gyalázatot és "áldozatok
gcllcirCslicmokraltkus uj Magvar.
—. . .
esztendeit vészelte át. Onnan is, és ma mflr-gTömszécipyst'Wfc ~fpieittUUeJSwe
wesűfr *
-a börtOti lMlirftWgíl is lamlolfa
népét., mulatta a felemelkedés útját, szervezte a szabadságharcos
erőket. A kiváltságos lelkek megtörhetetlen erejével a Horlliy-rcakció sötét zárkáiban is népe és
osztálya harcának élén maradi.
gitette őt már akkor is népe és
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Altlee néhány órán belül megalakítja Anglia
uj szocialista kormányát
Az angol miniszterelnök

már ősszeállitoíla

a kabinéi

névsorát

ztálya szeretete, a munkásosztály
nemzetközi
szolidaritása,
Japán visszautasította a szövetségesek ultimátumát és a végsőkig
•melv Rákosi Mátyás, mint a világ
folylatia a háborúi
dolgozóinak egyik harcos nagyságát Övla a magyar reakció gyiikos
Az egész világsajtó az angol váValószínűleg módosulni fog
tal Japánhoz intézett ultimátum,
szándékaival szemben.
lasztások eredményeivel és jelenamelyet
az amerikai-rádió óránazonban
a
kormány
politikája,
A felvonuló tömeg bizalmát fe- tősegével foglalkozik. A munkásként megismétel. Bizonyosra veezi ki a politikusnak, aki fölényes párt hatalmas megerősödése nemfőleg a spanyolországi Franszik, hogv az ultimátum tartal! elkészültségét, politikai művésze- csak Angija, hanem az összes
co-kormánnyal való viszony
máról Sztálin gcncrallsszimnst
tét., nagy nemzetközi tekintélyét áilamok bel- és külpolitikájában
és
a
görögországi
helyzetlel
részletesen
tájékoztatták. Amerikai
• nemzet egészének szolgálatába egyformán érezteti majd a hatákormánykörökben rámulattak arszemben követett politika kérillitolta. Programot adott a nem- sát. A lapok részletesen beszára, hogy a felhívás teljes össziéinek, megteremtette a Nemzeti molnak a történelmi jelentőségű
désében.
hangban áll azokkal a követeléFüggetlenségi Front keretében a választás minden mozzanatáról.
Kétségtelennek tartják, hogy az sekkel, amelyek japán hadászati
nemzet egységét, erősiti és óvja
Most
hozták
nyilvánosságra,
uj
kormány támogatni fogja a gö- pontok megszállására és a felelős
azt ma is. Megvalósította, hirdeti
hogy
a
leadott
25
millió
szavazat
rögországi
demokratikus pártokat katonai kasztok eltávolítására voés tanítja a két munkáspárt harci
az
egyes
pártok
között
a
követkeés
határozottan
szakit a szélső- natkoznak. Egyben
lehetőséget
egységét, a minden reakciós törekzőképpen
oszlott
meg:
Munkásjobboldali
és
monarchista
pártok nyújtanak a japán népnek, hogy „
véssel szemben áltörhctctlen gátat
békében, szabad gazdasági és tárieienlő plorelárfrontot, a mun- párt 11,941501, Konzervatív Párt támogatásával.
sadalmi körülmények között éljen.
kás, paraszt és értelmiség törté- 9,500.672, Szabadelvű 2,221.145,
Attlee,
Nagybritannia
üj
minisznelmi kézfogását és ezeket az erei- Nemzeti szabadelvű 779.781, pár- terelnöke hir szerint elkészült már Ennek ellenére egyáltalán nem
ket tervszerűen munkába állította tonkívüli 539.228, Commonwealth kormánya összeállításával és a meglepő a japán hírszolgálati iroaz ország újjáépítéséért Megalkot- 1-4.730. Kommunista 102.780, Füg- kormány talán már néhány órán dának az az illetékes helyről származó nyilatkozata, amely közli,
ta a magyar demokrácia kereteit, getlen munkáspárt 46.679.
belül megalakul Politikai' megfi- hogy
Így
tehát
az
összes
szavazók
politikai és erkölcsi tartalommal
gyelők szerint az uj kormány ösztelitelte azokat. Szavakba fűzi, po- háromölödrészc szavazott a kon- szetétcle a következő lesz:
Japán nem veszi tudomásul a
litikailag időszerüsiti a nép feltö- zervatívok ellen. Anglia történeKülügyminiszter Bcvln, kincstári
fcltélclnélkűli fogy ver lel éle rc
rekvő vágyait és pártja élén ki- tiben inost először fordul elő — kancellár
Morrisson,
belügymiirja a Reuter-iroda politikai szerharcolja, megvalósítja azokat.
vonatkozó
felhívási, linncm a
Cripps, kereskedelmi miAz uj kenyér, az első szabad kesztője —, hogy a munkásság niszter
végsőkig
folytalja
a háborút
Dalion,
társadalombiztosíaratás gazdáját üdvözli Szeged pa- nagy többséggel veszi át az ország niszter
1
tási
miniszter
Jovvilt^
közegészségkormányzását
és
igy
nem
ismétrasztsága, amely ismeri a harcos
ügyi miniszter Grccnwood, had- A japán kormány háromórás mimagyar demokrácia épitő jelsza- lődhetnek meg azok a nehézségek* ügyminiszter
Ilendcrson, a tenge- nisztertanácsot tartott, amelyen a
amelyekkel
MacDonald
küzdölt
vainak
megszövegezőjét:
»Fgy
hivatal első lordja Alexan- külügyminiszter tájékoztatta m
talpalatnyi föld sc maradjon beve- 1924-ben és 1929-ben, amikor a részeti
der,
(indiai
államtitkár,. Lord I.lslo- kormány tagjait. Az ankarai rátetlenül*, — »Legyen azé a fölei, munkáspárt nem támaszkodhatott woL Lehetséges,
Potsdamba dió jelentette, hogy Japán ankarai
aki azt megművelj* és amely tud abszolút többségre. Londoni dip- már Bcvin kisérihogy
el
a
miniszter- nagykövete feleségével egyűU csüja, hogy e két jelszó megvalósí- lomáciái körökben nem kételked- elnököt.
törtökön a nagykövetség épületétása kinek köszönhető. A maguk- nek abban, hogy Nagybrilanniáben öngyilkos lelt. Amióta TörökA berlini értekezlet első pozitív ország. hadat üzent a tengelyhanak először aralók, az uj birtoko- nak a Szovjetunióval és az Egyesok ezrei felmutathatják immár sült Államokkal való együttmű- eredményének tekinthető a Tru- talmaknak, a japán nagykövetség
• magyar szabadság első olyan ködése a jövőben még szorosabb man elnök, Churchill miniszter- tagjai a követség épületébe voltak,
tinók és Csanckaisck tábornok ál- internálva.
ízes kenyerét, amely szabad föl- lesz

