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A munkásegység megvalósulása után 

létre kei! hozni a magyar nép egységes demokrat - te szervezeté! 

st népfroníot 
— m o n d o t i a F a r k a s M t h d y e l v t á r s , i ő i i f f e a t h e l y e t t e s a x M K P 

szeged* összevont parfnapjan 
1'éuleken Szegedre érkezeit 

FaHkaa Mihály elvtárs, a Xla-
gyar Kommunista Párt főtit-
kárhelyetlese, hogy politikái 
beszámolni tartson a szegedi 
dolgozóknak. Első útja mind-
járt a munkássághoz vezetett 
ós az MKP nu©szegedi vég-
reh aj tóbizo 1 tságán ak l agj aiv a 1 
élen Tombácz Imre és Komó-
csin Zoltán elvtársakkal, va-
lamint Dénes Leó elvtárs, pol-
gármesterrel, az ujszegedi 
kendorgyárba látogatott el, 
amely > megteremtette a dol-
gozóik egységért,—' amint azt 
a bejárat fölölti nagy tábla is 
hirdeti. Az üzem munkássága, 
nagy Lelkesedéssel fogadta és 
már a kapuban népes mun-
kásküldöttsóg üdvözölte Far-
kas elvtársat. A küldöttség 
tagjai sorában voll a gyár 
legrégibb szociáldemokratája: 
Papp József'elvtárs is. aki a 
kővetkező szavakkal köszön-
tötte 

- kivájd11 l>«iv ií.gpp-
Scölcsftsebb,' legtisztább niun-
kásefíjség jöjjön létre? 

A npmzeliszinü és vörös 
zászlókkal feldíszített hatal-
mas kultúrteremben addigra 
öissz.együ] I a gyár mindeufdol-
gozjója. A Himnusszal nyilt 
meg a ©'ülés, majd Rélhy Jó-
i/ser elvtárs, igazgató köszön-
tötte Farkas elvtársat, akj( ez-
után nagy fi©'elemmel kisért 
beszédet intézett a kender-
©ár dolgozódhoz. Beszédében 
vázolta azt a na©' politikai 

és gazdasági harcot, amely két 
éven keresztül dult nálunk a 
demokrácia £s reakció erői 
között, de amely végül is a 
magyar népi erők győzelmé-
vel végződött. Ezen az uton 
azonban nem szabad megáll-
ni. A jóiéi kulcsa a munkás-
ság kezében van. Többtenne-
léssel, fokozott ínunkaícljcsit-
ménnyel kell letörni az órá-
kat, csökkenteni kel! az ön-
költségi árat és csökkenteni 
kell a selejtet. Akit mást mond, 
más utal jelöl meg1, tévútra 
akarja vezetni a munkásokat. 

. — Az alkotó munka a bol-
dogabb, szebb élet alapja — 
mondotia. — E©edül a muri-
ka dönti el, hogy gyorsabban, 
-vagy lassabban riiegyűnk-e 
előre. E©' felszabadult mun-
kásosztály, amely eddig is na-
©ot alkotott, m.ost ha majd 
átérzi, ho©1 uralkodó oszláiy-
lyá küzdötte fel magát, cso-
dákat fog alkotni ós jó mun-
kájával meg©orsitja a jólét 
felé való haladás ütemét. 

A liosszu. lelkes tapssal fo-
gadott beszéd után a ©'ár 
üzemfenntartó osztálya nevé-
ben Török Mihály elvtárs, a 
szövőnők nevében Zsigmoiut 
Rózsa elvtársnő, az üzemi 
munkásság nevében pedig 
Sallai Ferenc elvtárs a ©á r 
újjáépítését szimbolizáló kis 
emléktárgyakat nyújtott át. 
Farkas elvtársnak, majd va-
lamennyien e©iitt elénekelték 
az Internacionálét. 

hogy ezt a kezoeményezést egy-
más után kövöttéK a többi kör-
nyező államok, Rontania, Jugo-
szlávia. Lengyelország, ma id 
most az elmúlt napokban Cseh-
szlovákia. 

— M" nem akarunk vasfüg-
gönyt hiizn" Európában — mon 

A német fasizmus utódat az amerikai imperializmus 

Déiután hat órára zsúfolásig 
megtelt az MKP összevont párt-
uapjára a Tisza-szálló nagy-
terme, de megtettek a szomszé-
dos helyiségek is és hatalmas 
lütneg ánt a szálló előtt is az 
utcán, ahova mindenüvé közve-
títették hangszórókon Farkas 
elvtárs pártnapá beszámolóját I dőtta - 7 óé* a" népT'demókra-
'I iMuti&cir Imre elvtárs, az MKP - - - — : 

iiagyseegeo! végrehajtó bizottsá-
gának emöke ütemes tapsok és 
ftijeneés fcisérelében üdvözölte 
Farkas elvtársat és felkérte l>e-
száinalója megtartására. 

Farkas elvtárs előadása ele-
ién a második világhánoru után 
kialakult külpolitikai helyzetről 
szólt, amelyben a néniéi íaste-
•uus szerepét álvelle ai anicrta 
kai ömverlaltznius. 

— Kél részre akarják sza-
kítani Európát, hogy feltartóz-
tassák a szocializmus eszméjé-
nek diadalmas előrenyomulását 
nyugat feié. Amint azonban az 
193u-as években a kommunis-
ták voltak azok, akik Európában 
rámutattak a fasizmus veszé-
lyére, ugy ma újra- a komimi-
u'slák fezük, akit figyelmei!lelik 
* népeket, hogv milyen veszel v 
fenyeget' őket az aníer'kai-anpil 
rmper'atiznras részéről és fel-
litéjáli a népeket arra, Iiogv 
szervezkedneue»;. védjék meg fiit?* 
Retlenségiüket az mípertollslik-
kal szemben. 

— Büszkék lehetünk arra — 
jelentette ki Farkas elvtárs —, 
hogy itt Magyarországon kez-
dődött el a háború utáni nagy 
nemzetközi ellentámadás az 
amerikai .imperializmus ellen. 
Majd sorra rámutatott arra, 

l'kiis országuk últörheletlen vas-
fallá alakulnak át, olyan erővé, 
amelyen megtorpan az *mjte-
r'alisták leghatalmasabb táma-
dása is. 

Rámulatott még Farkas elv-
társ arra. hogv áz angol mun-
kásosztályon belül is erősödik 

i a harcikészség az amerikai im-
í perializmussai szemben. Ame-
j likában pedig rohamosan erüsö-
idik Wallace pártja. Szerte a 
! világon kialakul tehát egy nagy 
béke- és függetlenségi front. En-
nek a békéért toiyó küzdelem-
nek élén ismét Sztálin genera-
lisszimusz áll, mint ahogyan a 
háborúban is vezette a demo-
kratikus erőkel a fasizmus meg-
döntésére. 

Aratásig megszületik 
az egységes munkáspárt 

— Legjobban harcolunk a bé-
kéért — folytatta —, ha megerő-
sítjük politikailag, gazdaságilag 

i és katonailag a magyar demo-
kráciát. A . magyar népi demo-
krácia' útja most nagy forduló-
ponthoz érkezeit. A Szociálde-
mokrata Párt most tartja kon-
gresszusát és ezen nagy törté-
nelmi jelentőségű döntést hoz. 
Legfontosabb határozata. lesz, 
hogy meg kelt teremteni sürgő-

ály egységes 
. Végre Má-

sén a inunk'isoszi 
forradalmi pártját 
gyarországon ás valóra válik az 
a nagy jelszó, hogy egy mun-
kásosztály: egv munkáspárt! Az 
egységes munkáspárt megterem-
tésében hatalmasan megnő a 
magyar munkásosztály vezető 
szerepe az állam irányításában, 
a magyar élet mindén terén. 

— Csak akkor jöhet létre 
egészséges alapon a két párt 
egyesülése és csak akkor jelent 
ez valóban hatalmas lépést elő 

-bet. Az egységes párt meg- liez. E © nyelven kell beszél-
teremtésc uj perspektívái nyit nünlc: az igazság, a demo-
tiieg a magyar demokrácia krácia, a szabadság nyelvén. 1 

éleiében. Ennék kapcsán ál A népfront jelentősége éppen 
kell szerveznünk és tovább- abban áll, ho© megterymt-
fejlesztcnünlí a Ma©ar Füg- se népünk demokratikus, ha-
geHenségi Frontot. Létre kel! ladószellemü e©'ségét. 
hozni a magyar nép egységes, j A sürü tapsokkal, étjenzé-
demotíratikus szervezetet: a'sekkel megszakított na©sza--
magyar demokratikus nép- básu beszámolója végéri Far-
frontot és ennek keretében fcas elvtárs a tőbbtermelés, a 
kell majd a demokratikus munkafe©elem megszilárditá-
párioknaft k'fejteniök tevé- s á n a k fontosságára hivta fel 
Kenységüket. Lbbe a népi tó- a figyelmet, majd a követ-
megszervhc be kell hozni a kező szavakkal fejezte be be-
magyar nép millióit és kell, száriét: 

hogy a denfokratikus nép-! _ Ha valóban a munka-
front a demokrácia hatalmas versenv na©- lendülete át fog-
iskolája legyen, amely isko- j a hatni a magyar dolgozók 
Iában népünket demokratikus, millióit, azzal megerősítjük a 
haladó szellemben neveljük. ma©ar nép politikai hatal-
Ezért szükséges, hogy meg- mát, azzal meggyorsítjuk «az-
változtássuk a demokratikus dasági újjászületésünket és 

re a magyar demokrácia fejlő- | koalíciós pártok egymásközti!- ennek következtében gyorsabb. 
ütemben haladunk előre a 
felé a világ felé, amely mind-
annyiunk ideálja, ahol ember 
emberként, szabódon, boldo-
gan él: a szocializmus felé. 

désébenT ha lehetőségünk lesz 
arra, hogy politikailag, ideoló-
giailag és szervezetileg teljesen 
megtisztult Szociáldemokrata 
Párttál egyesüljünk. Hisszük,, 
hogy ez megtörténik a kongreszi-
szusqn. valamint a kongresszus 
ulán és ennek következtében rö-
v'ri pír hónaiion belül, lclieiő-
leg inéi az a rá iá s elölt nie*szü-
le -A az egységes munkáspárt. 

Hosszan, lelkesen éltették a 
megjelentek a munkásegységet, 
majd. Farkas elvtárs igv foly-
tatta: 

4- Ezzel a ténnyel hatalmas 
ysapást níjírjtnk a magyar nem-
zelközi reakcióra. Ez azonban 
csak Marx és Lenin szelicmé-
lx?n történhet meg. Az egyesiül 
munkáspárt neve lehel ugyan 
más, de lényege és tartalma 
csak marxista—!<*n"ivsta lehet, 
s^rr.ni" más. A*johboláali jzo-
c'átdeniofirác-a ídeológíáj' nak 
még a cs"ráfál scan vehetjük be 
az egvséges nvurtóspártha. 

A magyar demokrácia 
uj perspektívája: anépíront 

— Legyen ez a párt olyan, 
ho© minden rohammal da-
colni tudjunk ós minden ne-
héz helyzeten keresztül elő-
re vi©e a magyar munkás-
osztályt, a ma©ar dolgozó né-1 

II viszonyát, meri népünk ér-
deke megkívánja, hogy véget 
ves s ünk annak azi áldatlan 
helyzetnek, hogy ahány párl, 
annyi nyelven beszéljen a nép-

ik 

fl köztársasági elnök kitüntette 
Tombácz Imre és id. Komócsin Mihály 
elvtársakat 

Tildy Zoltán- köztársasági [ Imre cs id. Komócsin Mihály 
elnök a szabadság kivívása és j elvtársaknak a Magyal* Saa-
a derpokrácia megszilárdítása j hadság Érdemrend ezüst So-
körüli érdemeiért . Tombácz kozatát adományozta. 

S magyar munkásmozgalom uj afaniaif kell 
lerakni » százesztendős kommün sta 

kiáltvány szellemében 
— mondotta Szakasits Árpád, a SzD? kongresz-

szusi megnyitó baszódóben 
A Szociáldemokrata Párt 86. 

ko ngre sszu san a'k ün nepél ye s 
megnyitása pénteken este volt 
az Operaházban. A megnyitó-
ünnepség iránt óriási érdeklő-
dés nyilvánult meg. Ilat óra-
kor érkezett meg az Operaház 

Szmirnov kuiturattasé 

utazóit te a Szovjet-hétre 
A szegedi szovjet hét kere-

tében péntekem délután K'sía-
luóy-Stréht Zsigmond1, a Szovjot-
uuióban járt kiváló magyar 
szobrászművészünk tartott igen 
ériékes előadást a szovjet képző-
művészetről. 

A pénteki najion egyébkent 
Szegedre érkezeti a budapesti 
szovjet követség delegtícdója is, 
élén Sziu'rnov kul hű-attaséval. 
Értékes politikai, művészeti és 
nyelvészeti könyveket hoztak 

magukkal ajándékba Dénes I.eó 
elvlárs. polgármesternek, Vaszy 
Viktornak, a szegedi Nemzeti 
Szinlváz igazgatójának és- dr. 
EnrctrSiiy József elvhjr*, egye-
lem: magánt-auárnak, a Magyar-
Szovjel Művelődési Társaság 
szegedi ügyvezető elnökének. 
Esle részlvetlek a > Szpröcsinszii 
vááíír díszelőadásán a színház-
ban, ameivről Szmiimov a leg-
nagvobb elismeréssel nyilatko-
zott] 

A távolke let i jogsér tések mlaft 

U i a b b s z o y j e t j e g y z é k S m e r i k á l i o z 
A szovjet kiilü©miniszté- j a szovjet kormány ujabb' ada-

rium a moszkvai amerikai! tokát kapott arról, ho© az 
nagykövetséghez nemrégiben j umerikai repülőgépek tovühb-
jegtyzéket intézett ós ebben ra is-megsértik atiiajózás sza-
felhivla az amerikai kor-! badságát a távolkeleti vizc-
rnány figyelmét arra, ho© a'ken. Ezért a Szovjet ujabb 
Japán- és Sárga-tengeren az jegyzéket intézett az USA 
amerikai repülőgépek iriegsér- i moszkvaj na©rkövetségéhez. A 
tik a hajózás szabadságát, j szovjet kormány — mondja a 
megfigyelik és zavarják a jegyzék — ragaszkodik ahhoz, 
szovjet kereskedelmi hajók hogy az amerikai kormány 
útját. Amerikai részről mind- tegyen haladéktalanul antéz-
ezjdeág hem válaszollak a 
je©Ziékre. Időköziién azonban 

bejáratához Tildy Zoltán köz-
társasági elnök. Egymásután ér-
keztek a kormány tagjai. Meg 
jelentek a inegn tóünne.oséaen 
a diplomáciai testület tagjai kö-
zül sokan, valamint ott voltak 
a kongresszusra érkezett kül-
földi delegátusok. 

A Magyar Dolgozók Énekkarai 
Országos Szövetségének egyesi-
tett férfikórusa a különböző 
pártszervezetek zászlód alatt ei-
énekelték a Marseillest, amelyet 
a közönség állva hallgatott vé-
gig. Ezután Marosán Győr© fő-
titkárhelyettes nyitotta meg a 
36. kongresszust. 

— Az egész világ szeme raj-
tunk van most — mondotta -
és érezzük, hogy ebben a pilla-
natban a föld közepe vagyunk, 
eleven-élő történelem "az ország-
ban. Az osztályharcok kemény, 
küzdelmes története, egy nagy 
történelem lezárult fejezete, 
högv helyébe egy ujabb, szebb 
és boldogabb kezdődjön ej. 

A lelkes tapssal fogadott be-
szélt után a gazdag műsorra 
került sor, amely után Szaka-
sits Árpád minisztcrelnökhetyet-
tes, a Szociáldemokrata Párt'fő-
titkára mondott ünnepi beszé-
det. 

Mindenekelőtt üdvözöl le a 
kongresszuson megjelent ma-
gyar és külföldi vendégeiket. 
majd1 többek között ezeket mon-
dotta : 

—' A pártg.yülésrc hatalmas 
feladat elvégzése vár. A dicső-
séges multu, harcos ma©ar 
munkásmozgalom uj alapjait keli 
lerakni a-százesztendős kommu-
nista kiáltvány szellemében és 

. a magyar szabadságharc töjté -
fedéseket hasonló esetek meg- nelmi igézetének sugárzó fényé-
akadúlvozására. . bea. ' : v 


