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

Ötvenezres tömeg: tett hitet Szegeden az igazi 
magyar március mellett 

Kossá István nagyjelentőségű ünnepi, beszédében étintette az időszerű bel-
és külpolitikai, kérdéseket is 

lik (Szeged, március 16) A márciusi 
verőfény bőven ontotta tavaszi aranyat 
özegea varosára, hogy külsősegekben 
is emlékezetesbe tegye a magyar törte-
nelem és a magyar nép egym legszebb 
ünnepét. Már a reggeu orakban meg-
kezaoaött a tömegek felvonulasa. 
Zaszloerdők és transparensek hirdet-
ték, hogy ezt az ünnepnapot, amit 
majd egy évszázadon keresztül a mel-
lébeszeiesekkel és elferdített történelmi 
visszaemlékezéssel jelűiről ünnepeltek 
— ma valóban ertelmet kapott és 
most maga a nép mint nagy öröksé-
get, a megvalosiias útjára viszi. Fel-
vonultak a dolgozok elén a Kommu-
nista Kárt tömegei, amely eddigi mun-
kájával is megmutatta, hogy melto 
leieteményese üozsa, Ketöfi, Táncsics, 
Kossuth szabadságért folytatott har-
cainak. Eljöttek a többi aemokratikus 
partok is, a honvédség diszszakasza 
és tisztjei, a tüzoltok, postások, rend-
őrség, az iskolák, a városi alkalma-

zottak Dénes Leó polgármester veze-
tesevel, az egyetem küldöttei, hogy hi-
tet tegyenek az igazi magyar március 
mellen. Az emeivenyen najtovics al-
ezredes varosparancsnok és Kartyenov 
alezredes városparancsnokhelyetles is 
megjelent. Ott láttuk Diczfalussy 
renaörvezérőrnagyot és Örley vezér-
őrnagyot, az 5. honvéd kerület parancs-
nokai is. A nemzeti szinü drapériával 
borított asztal mellett a Nemzeti Bi-
zottság tagjai foglaltak helyet. Mö-
göttük az emelvényen a demokratikus 
pártok megbízottai és a szakszerveze-
tek megbízottai foglaltak helyet. 

A Klauzál-teret körülvevő házak 
erkélyei és ablakoi zsúfolásig megtel-
tek érdeklődőkkel, még a Kossuth-
szobron is fürtökben lógott néhány 
hallgató. Tiz órára körülbelül ötven-
ezer ember gyűlt össze a térre, hogy 
határtalan lelkesedéssel vegyenek részi 
a felszabadult magyar nép nagy ün-
nepén. 

Balogk ál lamtitkár elismerése a munkáspártoknak 

Nemsokkal tiz óra után a katona-

zenekar előadásában felhangzott a 

Himnusz, majd elsőnek dr. Donászy 

Kálmán, a szegedi Nemzeti Bizottság 

elnöke lépett az emelvényre és nyi-

totta meg az ünnepséget. 

— Ma másodízben gyűlünk össze 

a felszabadulás óta, — mondotta — 

hogy megünnepeljük a legdicaőbb ün-

nepet. Ez a nap a legmagasztosabb 

fogalmat ünnepli: a szabadságot. Csak 

a szabadságszerető népek tudták min-

dig átvészelni a történelem viharait 

és ennek köszönhetjük, hogy a ma-

gyarság most végre megízlelhette a 

szabadság izét. 

Vázolta a magyar szabadságharcok 

sorozatait, majd végül kifejtette, hogy 

ezentúl nem vehsti el senki a szabad-

ságot ettől a néptől. 

Donászy Kálmán lelkesedéssel foga-

dott szavai után dr. Balo-gh István 

miniszterelnökségi államtitkár kö-

szöntötte Szeged népét. Beszédében 

visszaemlékezett az elmúlt hetek bel-

politikai válságára és kifejtette, hogy, 

néhány képviselő meggondolatlan ki-

jelentései, milyen káros következmé-

nyeket váltottak ki. Az egyik hatás 

azonnal, de ugyanakkor a demokra-

tikus pártok sem tűrhették a reakció 

megnyilvánulásait és támadásba len-

dültek át. | i 

— Mindaz, ami Budapesten történt 

— mondotta Balogh államtitkár — be-

csületére válik a munkáspártok veze-

tőinek és ta-ijainak, mert minden 

megmozdulás, minden tüntetés fegye-

lemben, rendben történt és valóban 

komoly, érett, dicséretreméltó meg-

nyilatkozása volt a munkáspártoknak. 

Balogh államtitkár elismerő meg-

nyilatkozását a tömeg lelkes éljenzése 

szakította meg és hatalmas lelkese-

déssel éltették a munkásegységet. 

Ezután Gáti Pál, a szegedi Nemzeti 

Szinház tagja szavalta el Petőfi Nem-

zeti Dalát, majd Koloszár Béla a sze-

gedi ifjúság nevében szólt a megjelen-

tekhez. Rámutatott arra, hogy a 4fi-aa 

eszméknek kell élni ma is minden ma-

gyar ifjú szivében. 

Koloszár Béla nagy éljenzéssel fo-

gadott beszéde után az Altalánoa 

Munkás Dalkör énekelte dr. Endrődj 

Ferenc vezetésével egy szabadságdalt, 

Gaál György a szegedi Nemzeti Szin-

ház tagja pedig Petőfi: A nemzethez 

•írogatja a magyar reakciót. Ml nen> 

akartuk kiélezni a helyzetet. A mi-

niszterelnök válaszát is azzal fogad-

tuk el, hogy tovább folytatják a Kis-

gazdapártban az odatőmörült reakciós 

elemek kisőprését. Ha az ígéretet nem 

követik azonban tettek, akkor a ma-

gyar dolgozókat szólítjuk fel, hogy 

cselekedjenek. 

Beszéde további részében vázolta, 

hogy lassan két részre szakad az 

ország és az egyik oldalon a márciusi 

nagy napok őrzői, a másikon pedig a 

19-es ellenforradalom őrzői állanak. 

Minden eszközt meg kell ragadni ez 

utóbbiak kiirtására, mert nekik kö-

szönhető az is, hogy a külföld, első-

sorban ped'g nagy szomszédunk, a 

Szovjetunió bizalmatlanul szemléli az 

utóbbi időben a magyar demokráciát. 

Most a békekötések előtt pedig a leg-

jobb viszonyt kellene megteremtenünk 

mind felszabaditónkkal a Szovjetunió-

val, mindpedig a többi szomszédné-

pekkel. 

Hatalmas éljenzésekkel ée a ma-

gyar köztársaság, valamint a mun-

kásegység éltetésével gyakran félbe-

szakított beszédét Kossá elvtárs azzal 

fejezte be, hogy 48-as elődeink dicsfl 

emlékét azzal ünnepelhetjük meg! leg-

jobban, ha megfogadjuk valameny-

nyicn, akik szeretjük hazánkat és né-

pünket, hogy minden erőnkkel azon 

leszünk, hogy szabadságjogainkat 

többé soha senki el ne rabolhassa 

tőlünk. 

A Szociáldemokrata Ifjúsági Moz-

galom szavalökórusa szavalta ezután 

Petőfi: Feltámadott a tenger cimü 

költeményét, utána pedig dr. Valen-

llny Ágoston elvtárs, nyugalmazott 

igazságügyminiszter emelkedett szó-

lásra. A régi éd áz u j márciusok ta-

nulságairól beszélt és rámutatott ar-

ra, hogy nekünk, akik hiszünk' a sza-

badság varázsában, őszintén kell hin-

nünk azt is, hogy a szabad márciusok 

meg fogják győzni a kételkedőket és 

minden magyar végül is tömörülni 

fog az igazi márciusi gondolatok 

mellé. i'' | • i * 8 
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Szeged népének nagyszabású és ko-

moly, becsületes megnyilatkozásokban 

gazdag márciusi ünnepségét Donászy 

Kálmán szavai és a Szózat hangjai 

zárták be. 

Az ünnepély 12 óra után ért véget 

és az összegyűlt tömeg példás rend-

ben hagyta el az ü7Ynr»pc,ég svinh© 

lyét. 

A szegedi újságírók szabadsógüsnepe 
A szegedi ujságirók az tUjsggiró-

otthonban ünnepelték március 15-éH 

Gábor Arnold, a Szegedi Ujságirók 

és Művészek Otthonának főtitkára be-

vezető szavaiban a szegcdi ujságirók 

és művészek nevében fogadalmat tett 

a magyar szabadság megtartására. 

Dénes Leó polgármester a város ne-

vében üdvözölte az ujságirókat és 

vázolta szerepükett az u j élet meg-

teremtésében. Gaál György szavalata 

után dr. Antalffy György polgármes-

terhelyetfces tartotta meg ünnepi be-

szédét. Előadásában megmutatta az 

igazi Petőfit, aki minden magyar új-

ságírónak kell, hogy mintaképe le-

gyen. Vázolta azokat az eszméket, 

amelyekért a márciusi ifjúság Ivar-

colt, amelyekért ma is harcolni kell 

minden magyarnak. A mélyen járó 

nagy koncepciójú irodalmi értékű elő-

adást a nagyszámú hallgatóság lel-

kesen fogadta. Az ünnepély második 

részében dr. Valentlny Ágoston nyu-

galmazott igazságügy-miniszter rövid 

beszéd keretében avatta fel a szegedi 

ujságirók Petőfi Szabadság Serlegét 

Rosszindulatú híresztelés 
bolgár mozgósításról 

Szófia, március 16. A' tájékoztatás- | tafts. Ezek a hireK a hivatalos Jeíen-

ügyi minisztérium cáfolja azokat a j tés szerint rosszindulatú 

a rt-.nccio részéről nyilvánult meg cimü költeményét szavalta el. 

Kossá István elvtárs beszéde 

Általános éljenzés és taps közepette 

emelkedett ezután szólásra Kossá Ist-

ván elvtárs, a Szakszervezeti Tanács 

főtitkára, a nemzetgyűlés alelnöke. 

Kifejtette, hogy ma, amikor végre a 

magyarság a demokratikus fejlődés 

útjára lépett, még fokozottabban kell 

értélielnie azokat az eseményeket, 

amelyeket a márciusi ifjúság létre-

hozott. A magyarság minden rétegé-

ben örökké élt és élni fog a szabad-

ság utáni vágy, amelynek szellemébea 

a 48-as ifjúság is nagyot tudott al-

kotni. 

A továbbiakban megvilágította, 

hogy az ünneplés közben sem mehe-

tünk el észrevétlenül a napi politika 

aktuális kérdései mellett. 

— Nem lehet azt mondani, — mon-

dotta — hogy csupán néhány fele-

lőtlen ember, felelőtlen kijelentésé 

hangzott el a magyar parlamentben. 

Az egységes munkásblokk nem azért 

idézett elö válságot, mert néhány fe-

lelőtlen ember, felelőtlen kijlentést 

tett, hanem azért, mert a magyar 

reakció sorakozott a Kisgazdapárt-

ban. Ne tegyen senki kisérletet arra, 

hogy ennek jelentőségét lebecsülje. 

Nagybudapest félmillió dolgozója, de 

az egész ország dolgozói is el vannak 

szánva, hogy mindenkit elsöpörnek! 

utjukból és mindenkit megsemmisí-

tenek, aki védeni próbálja vagy tá-

hireket, amelyek szerint Bulgária 

mozgóéit, csapateltolásokat foga-

natosít és légvédelmi intézkedéseket 

körökből 

származnak és zavart akarnak kelteni 

Bulgária lakósságában. ((MTI) 

Megtörtént az átalakulás 
a Kisgazdapárt szegedi szervezetében 
Török Ferenc iett e l nök a z ide ig lenesen megvá lasz tot t u j 
t i sz t ikar é lén — A z a j vezetőség l á toga tása a Konunnn i s t a 

Pá r t ban 

(Szeged, március 16) A Független Kis-
gazdapártban megindult tisztulási folyamat 
következményeképpen a párt szegedi el-
nöki tanácsa csütörtökön délután rendkí-
vüli ülést tartott és uj tisztikart választott 
a pártszervezet élére. Az üléseit dr. Ba-
logh István államtitkár elnökölt, tnint a 
központi vezetőség kiküldöttje. Balogh ál-
lamtitkár ismertette a pártban történt leg-
utóbbi eseményeket, különös tekintettel a 
jobboldali képviselők kizárására. 

Tőrök Ferenc alelnök állott fel ezután 
szólásra és bejelentette a szegedi párt-
szervezet titkárának lemondását. A tanács-
ülés a lemondást elfogadta és a követ-
kező ideiglenes uj tisztikart választotta 
meg: Einók Tőrök Ferenc, alelnök Ma-
darász János, társelnökök: Dobó Gyula, 
Bába János, Fodor István, Rovó Szilvesz-
ter, Nacsa Jenő, Halász Pál, titkár Soóky 
Sándor. 

Az uj Kisgazdapártvezetőség szómba-


