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he! i-n állanak és példa-
képül fillTlotfa 5 ket Sre-

Scd m ndcn üzeme, min-
őn rto'goüAfa elé. * 

Az Üzemekben ma ott van-
nak a magyar nép ujllpusu 
Ott Zöld elvtárs felsorolta 

ég a tömeg lelkesen ünne-

Eette a 17 szegedi étmun-
ást.) fial, az élmunkások. 

ök járnak élen annak meg-
valősilásáhan, amire fél év-
vel ewfltt gondolni se mér-

tünk, hogy a hároméves ter-
vet két és fél év alatt fejez-
zük be. Hozzájárulnak eh-
hez a hidmtinkások és a 
többi dolgozó is. 

— Ez a május f — mon-
dotta v g ü dr. ZMd Sán-
dor — már a Magvar 
Nemretl PftflflMffra égi 
Front hatalmas démon 
strárlója, . . 

amely végképen megszüntet 
maja minden súrlódást, si-

kerre! koronázza még a bef-
ső béke biztosításáért folyó 
harcot és megmúta'ja hogy 
a doHárimprriíilizmu nak 
nem sikcrü't a r. gyár nép 
nytvodf, ép tó mt nkáját fel-
bontania. 

IPeríni jen ki Szí ged dol-
gozó nepe minél löbb él-
miin' á t 

száriiyalja tul a többi üzem 
a dohánygyárat is Jó má 
jus 1-et minden dolgozónak! 

Molnár Erik: B:zfositotfuk a békét és halálra 
Ítéltünk minden háborús kisér?efezést 

A nagyhalául l'agzéd Wft-
ben érkezett meg a nugy-
gvü'és ünnepi szónoka^ Mol-
nár Erik elvtárs, külügymi-
niszter, aki a tömeg szűnni 
Bem akaró éljenzése közben 
.nmeikc'ett szólásra. 

— Május 1 a múltban n 
munkásmozgalom sereg-
szemléje volt — mondotta, 
«- ma Jellege, formája és 
tartalma megváltozott és az 
Ipgész magyar nép ünnepe 
lett. Nemcsak a munkásság 
Ünnepel, hanem a dolgozó 
parasztok, haladó értelmisé-
giek is. 1945 május 1-én az 
MKP kiadta az újjáépítés 
leiszavát és Geró elvtárs ki-
jelentette: Arccal a vasút fé-
lé' 1946-ban e napon a ma-
gyar demokrácia nehéz 
Sarcban állt a reakció feltá-
lmdt erőivel. A parlamenti, 
magát kisgazdapártinak ne-
vező többség vissza akarta 
állítani Horthy Magyaror-
szágát. Ez a küzdelem 1947 
Wáius 1-én is folyt még, 

amikor azonban hála a 
drmokral'kus rendőrség, 
ebősnrh n Rajk elvtárs 
éberségének. — le'eplez-
liik az ö«-*'*<'>eirr'vőkn! 

Ss a demokrácia ellentáma-
dásba ment át. Megbukott 
a Sulyok-párt is és a válasz-
tásokon az MKP bizonyult 
a legerősebb pártnak, de a 
reakció nem akarta elis-
merni a vá'as7tók akaratát. 
5 zen te "'vérben 

csak az MKP eéltiidatoc 
politikája Rákosi elvtárs 
iránvitásával tud a m g-
ukadá!vozni egy jobbolda-
li koalíció létrehozását 

fis futott munkaképes alko-
tó kormányt az ország él. -e 
Allitnni. A Pfeiífert-part le-
tűnése után a szociáldemo-
krata jobboldal maradt a 
reakció utolsó reménysége, 
de a munkásság pártállásra 
való tekintet nélkül össze-
fogott és a Szakasits és Ma-
rosán elvtársak vezetése 
alnlt álló szociáldemokrata 
balszárny segítségével ki-
vívta a döntő győzelmet. Ez 
tette lehetővé, liogy néhány 
héten belül végképen meg-
alakuljon a Magyar Dolgo-
Éek Pártja. (Zúgó taps.) A 
mngvar népnek elege volt a 
pá; !'v lásböl, építeni 
•ka I «• szagát A Magyar 
Ncmzeli Függetlenségi 
Fronl ál szervezésével meg-
találjuk az.t a keretet, mely-
ben mindért becsületes ma-
gvar e l tilt dfiVozhat majd 

A * a o a m o v i t a s s ikere 

Molnár Erik czulán n ma-

f far demokrácia döntő po-
tikai győzelmével egyűtt-

járú gazdasági sikerekről 
beszéli, a bányák, nagyban-
kok, majd a nagyüzemek ál-
lamosításáról. A munk'ássá-

Ril nem tévesztette meg a 
IK deficitjéről szóló rossz-

indulatú híresztelés, a ne-
héz'ivari tizeinek termelése 

egy év alatt majdnem meg-
kétszereződött és igy lesz ez 
minden államosilott üzem-
ben. 

Ma a munkásság, paraszt-
ság már tudja, hogy ha 
Ifibbet termel, nein a tő-
kés, hanem a saját Jótétét 
segíti elő. 

Az ország külpolitikai 
helyzetéről szólva rámuta-
tott a külügyminiszter a 
szomszéd államok jogos bi-
zalmatlanságára, amellyel 
eddig Magyarország felé néz-
tek éís amelynek például a 
csehszlovákiai magyarság ls 
áldozata lett. Ez a helyzet 
gyökeresen, megváltozott. A 
barátsági szerződések soro-
zatát kötöttük a szomszéd 
népi demokráciákkal első-
sorban a Szovjetunióval, a 
békefront hata lmas bázisá-
val. amely megsemmisítette 
a fasizmus félelmes hadigé-
pezetét, Igy 

biztosítottuk a békét és 
Ítéltünk halálra minden 
háboríts kísérletezést. 

A Szovjetuniót ma már a 
népi demokráciák százmil-
liós öve fogja körül. 

A v á l t á s i « p e be burko l t 
reakció 

— A reakció/ amely már 
minden bázisát elvesztette, 
utolsó lehetőségként az egy-
ház palástjába kapaszkodik, 
a hivők vallásos érzését a 
demokrácia ellen akarja 
mozgósítani. Ezen a fronton 
is már nagy sikereink van-
nak. A református és evan-
gélikus egyház határozottan 
állást foglalt a demokrácia 

j célkitűzései mellett és nap-
I ról-napra jelentkeznek ka» 
J tölfkus szervezetek, amelyek 
[nem hagyják magukat ki-
szolgáltatni a reakciónak 
örülök, hogy az első ilven 
kezdeményezés éppen Sze-
gedről indult ki. Ennek el-

j lenére az egyház egyes ve-
; zelői még mindig nem hagy-
j a k fel a reakció támogatá-
sával. Mi nem mondottunk 

íle a békés megegyezés lehe-
tőségéről. az MKP a ma-
gyar nép vallásszabadságát 
is biztosítja mindenkivel 
szemben. De 

n demokrácia nem türhc'i, 
hogy a vallás leplébp bur-
kolt reakció hátulról *e-
szurja. 

No ,< d többé packázni 
mae tnert elég erős ah-
hoz leszámoljon a re-
akcióval, bármilyen palást-
ban is jelentkezzék. 

— Biztos tehát, hogy a 
reakció többé fel nem eled, 
az ország belső békéje és 
függetlensége, biztosítva van. 
Nyugodtan dolgozzon tehát 
mindenki, mert a reakció 
minden mesterkedése elle-
nére fel fogjuk épitenl azt az 
országot, amely minden ma-
gyar dolgozónak a jólétet 
és kultura teljességét jelenti 
— fejezte be nagyhatású és 
sürü tapsokkal megszakított 
beszédét Molnár Erik elv-
társ. 

Felharsant az Internacio-
nálé és a lelkes tömeg az 
impozáns nagygyűlés után 
elindult Újszegedre hogy át-
adja magát a pihenés és szó-
rakozás gondtalan örömei-
nek. 

V i d á m n é p ü n n e p U j s x e g e d e r t 
Boldog, zsibongó méhkas 

Újszeged. A puha gyepen, 
árnyas fák alatt, mindenütt 
dolgozók, a többtermelés és 
újjáépítés hősei, akik erre 
az egy napra letették a szer-
számot, hogy a jól megér-
demelt pihenés perceit él-
vezzék. A hinták, körhinták, 
mutatványosok!, tombolák, 
gyermeknek és felnőttnek 
egyaránt biztosították a ki-
tűnő szórakozást. Az üze-
mek, vállalatok, pártszerve-
zetek, közületek sátraiban 
déltől késő estig zajlott az 
élet, harsogott a nótaszó, 
perdüllek a lábak. A dolgo-
zók délben ebédet kaplak, 
ulána családjukkal együtt 
üldögéltek a ponyva alatt. 
Sátrat állítottak a hadigon-
dozottak, de a süketnémák 
is, akikkel hosszú ideig 
együtt tartózkodott 

Molnár Erikné, egyesttle-
lük országos efnOkasszo-
nya ts. 

Ott láttuk ezen a május el-
sején a pedagógusok sálrát 
is. lOcsó bor. sör, ennivaló 
mindenhol bőven akadt. Az 
MNDSz Havalecz Istvánné 
és Angyal Mária egé.szség-
űtfvi védőnő szervezésében 

több mint 1100 proletárgyer-
meket lakatott jól tejjel, kifli-
vel, közöttük az állami men-
hely és az átmeneti leány-
otthon gondozottjait. A gyer-
mekeknek ezulán bábszín-
házzal is kedveskedtek. 

A Délmagyarország sátra 
körül egész nap nagy volt 
a sürgés-forgás, a dolgozók 
szinte elkapkodták a dolgo-
zók szocialista szellemben 
megerősödött, tartatomban 
meggazdagodott szegedi új-
ság példányait. A niigy sza-
badtéri színpadon késő es-
tig változatos, sKincs szóra-
koztató műsor pergelt Ének-
karok, szavalatok, tréfás je-
lenelek, kabarék, népi tán-
cok, indulók, különböző ze-
neszámok váltogat tik egy-
mást. A gázgyári, újszegedi 
kendergyári, dohánygyári, 
kendergyári, cgyetertii ének-
karok, a VÁOSz-énekkar, a 
SzIT, a Móricz-kollégium 
énekkara, a MÉMOSz-dalár-
da, az Általános Munkás 
Dalegylet a rendőrzenekar, 
a kendergyári zenekar gon-
doskodott a zenei műsorról, 

[népi táncokkal, népi játé-
kokkal a . 6zegedi népi kol-

I légiumok tagjai és a védőnő-

képző leányai szere; >elték, 
ezenkivül a Dolgozók Kul-

ttírSzőveífeéflfc, a SzEISz, a 
különböző üzemi és kerü-
leti knllurgárrfák, az egyes 
SzIT csoportok. szakszerve. 
zelí csoportok kullurrardái, 
szavalói, énekesei gondos-
kodtak az epész parkot el-
lepő és a műsort hangszó-
rókon keresztül is hallgató 
dolgozók szórakézlalásáról. 
SzínVon la.s ifiüsorral l'érett 
fel a Megeif Nemzeti Szín-
ház, amelynek énekkara 
Szatmári Géza vezetésével, 
továbbá Darvas Ibolya, Dé-
nes Erzsi. Ferencz Anikó, 
Moóry Lucy, Bajnok Fe-
renc, Nádas Tibor, Sugár 
Jenő fellépése nagyban hoz-
zá iárntt a másor sikeréhez. 
Nagy tetszést aratott a kürt-
kvartett Ls. amelvnek tagjai 
Szabó Marcell, Kanti Izidó-
riusz. Bácskai Péter és Te-
czlsin János voltak. 

Alkonyatkor még csak 
hangosabb lett a jókedv. A 
vén ujs/.egerfi fák még soha 
nem láttak ilyen napot, fizi-
kai és szellemi dolgozók 
ilyen testvéri egybeforrását. 
Még az éifélutáni órákban 
is görnyedtek a hidak a ha-
zatérők léptei alatt. 

• 

Azóta elült az ünnep má-
mora, újra megindult a ter-
melő Munka, a hároméves 
terv sikeréért folyó küzde-
lem, hogy a feledhetetlen 
nap után a hétköznapok 
szürkeségéből nemsokára 
még pompásabb fények de-
rengjenek elő: a még szebb, 
még boldogabb május 1. kör-
vonalai. 

Ünnepelt a falu 
6a tanyavüág is 

Az idei május 1. a falvak, 
tanyák dolgozó parasztjai-
nak is nagy ünnepe volt. A 
szegodkörnyéki ünnepségek 
a munkás-paraszt szövetség 
szellemében zajlottak le. 
Szatymazon Mosonyl György, 
Tápén Simon Béla. Szőre-
gen Barta János lelkészőr-
nagy, Deszken Strack Ádám, 

Afsóközpnnlon dr Kiss Ite-
zső Pusztamé'-gesen Hrlá-a 
Gvő y Felsőköz on'on G r-
gely András, Algjőn Simo-
vics Mihály, Sáldbtfa'vin 
Perjés Géza, Ollömő ön S él 

I Sámuel. Csengőién *dr. Ra-
] kos Géza, Lengyelkápolnáa 
M son Guszláv Dorozsorán! 
'fe Kistemnlom'anván Haofc 
László, Ujs/eu'iváno 1P i rz 
József, Városfo nyán Slradc 
János, Arpádbőz ontoo be-
dig Gvenes A-vri ás mái Ma 
a munka önne-érek jelen'ő-
ségél. Az ünnepi nagygyű-
léseket a falvakban minde-
nütt vidám nenönnepélvek 
követték, amelveken a falu 
apraia-naevja k#ü»ő fca >gu* 
latban szórakozott a késő 
éjszakai órákig. 

Dolgozott, de mu atotf is 
a hlrtapterfeszlA qArefa 

A szeged htrlapler jeszlők 
is méltón ünnepelték meg z 
idei mnnka ünnepéi. Az új-
ságárusok már a kora hui-
nall órákban széthordták a 
szegedi demokratikus sajtó 
termékeit ,hogy a dolgozó-
kat az ünnep előtt ellássák 
olvasnivalóval. Dolguk vé-
geztével egvűtt vigadtak a 
többi dolgozóval és közben 
is a Délmagyarország piros-
betüs ünnepi számát adták 
el a vevőknek. 

Az esti órákban a szegedi 
dolgozók ez egyik legszor-
galmasabb rélege, amely 
minden nap a kora b -janii 
óráklól, a legnarvnbh fagy-
ban és a leg'üzőhh napsü-
tésben egyaránt végzi mun« 
káját és iái ja el az olvasó-
közönséget a sajtó termékei-
vel, az egyik szegedi ven-
déglőben ünnepi vacsorára 
gyűlt össze A május elsejei 
vidám hangulatú vacsorán/ 
amelyet nótaszó és tánc kö-
vetelt, valamennyi szegedi 
hirlapkihordó résztvett. A 
vacsora előtt Kabók József, a 
hírlapterjesztők szakszerve-
zetének elnöke éa Kátai Fe-
renc vezelőségi tag mondott 
ünnepi beszédet. 

I q y ü n n e p e l i B u d a o e s f 

Káprázatos pompával ün-
nepelte meg Nagybudapest 
népe május elsejét. Halszáz-
ezerre becsülik azoknak a 
dolgozóknak a számát, akik 
a Hősök-terén emelt disz-
emelvény előtt elvonultak. 
Az emelvényen Rákosi Má-
tyás, Szakasits Árpád, Dinv-
nyés Lajos. Kossá Islván és 
Gerő Ernő foglalt helyet, tő-
lük jobbra és balra a tribü-
nön a Kossnlh-dijasok, a ki» 
tüntetett élmunkások, a kor-
mány Budapesten tartózko-
dó tagjái, a diplomáciai tes-
tület, a művészeti, társadal-
mi, tudományos és politikai 
élet kiválóságai helyezked-
nek el. 

Rákosi Mályis elvtárs a 
hozzáintézett kérdésekre a 
mikrofon előtt a következő-
ket mondotta: 

— A* idei felvonulás sok-
kal nngyohh arányú, mint « 
tavalyi ' volt, sokkal filMe-
sehh'és ami talán a legfon-
tosabb. sokkal lelkesebb és 
fintudatosabb. Látnivaló az, 
hogy a tavaly! május elseje 
óla hatalmasat fordult a ma-
gyar demokrácia sorsa. Az 
ünnepségen a legfontosabb-
nak kétségen kfvüi a mun-
kásosztály nftvekfdelf fintu-
datát látom, azonkívül azt 
a körülményt, hogy > tfibM 

Ei r l Jelvényeit te gyakrnb-
an látn? a tömegben. Május 

elseje az eté^z magyar dol-

gozó nép ünnepévé vált. Azt 

Íriszem, hogy a magyar de-

mokrjNü százezres iftmegeb 
1 
! ne!; lelkes felvonu'ása a 

nenizeiközi kiizvéleményra 

sem téveszd el hatását. 

Szakasits elvtárs 
Igy beszélt: 

— A menetben az élmun-
kások büszkén és felem olt 
fejjel haladnak, érzik, liogy 
a munka hatalmas emelke-
désének korszakához fotel-
lünk. Nekem a felvonuló <011 
a nők hatalmas tömege le»-
srzett a legjobban. Ez azt mu-
tatja. hogy a nők öntudata 
besugározza az országol. 

(Folytatás a 4. oldalon.) 

Friss mész 
a Mezőgazdáknál 
Valéria-tér 4. sz. 

Bérmaafándókok 
toszáltitott olcsó érban 

D R U C K E F 
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Széchenyi-tér 9. s tém 
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