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Ez a vásár Szeged népének 
életereiét bizonyítja 

Szakasits Árpád mmiszíereinökhelyeUtw 
megnyitotta a XVI. Ipari Vásárt 

Szombaton délelőtt ünnepé-
íves külsőség között megnyílt a 
XVI. Szegedi Ipari Vásár. Tar. 
fán Tibor meleg szavakkal üd-
vözö'te a megnyitásra érkezett 
Szakasits Árpád miniszterelnök, 
helyettest és hangsúlyozta, hogy 
oz élmunkások mai ünneplésé 
hez a XVI. Szegedi Ipari Vá-
sár is méltó módon kapcsoló-
dik. 

Szakasits Árpád elvtárs, mi-
nisz'ere'nökhelye'tes mondotta 
ei ezután megnyitó beszédét 

— Ott tartunk már — mon-
dotta többek között, — hogy 
kitárhatjuk a vítág e'é orszá-
gunk és népünk éleiét s nem kell 
szégyenkeznünk. Sőt! Büszkén 
mutathatjuk barátnak, Idegen-
nek és ellenségnek, hngy mire 
jutottunk felsznbadu'ásunk éta 
becsületes, szorgalmas mun-
kánk és a baráti Szovjetunió 
nai'lle'kü támogatásának segit-
légével. (R'jenzés és taps.)) 

Az ut, amelyen e'Indnltunk ié 
ut, s népünk egyre vfágosnb-
han Ismert fef. bogv ez az ut 
vezet bn'docm'ásunkboz, amur-
ka dicsőségének és a dolgozó 
emberek mindenek felett á'Iő 
megbecsü'érének vi'ága felé. A 
városok és falnak dn'gnzó népé. 
nek nanráJ-nanra nöiwkszik a 
biznrfoirna a Maggar Do'gorát 
Pártiában, amelv legmagasabb 
célját a nép becsü'etes és aláza-
tos szo'eá'ntábnn látja és amelv 
ezt a helves utat a nemzetnek 
megmutatta, önzetlen, á'dozat-
kész munkával az akadályokat 
efháritotta. 

A megvár nép most a mtrok* 
lázában él. Az üzemekben mim 
ka versen v. a fa'vakban terme-
lést versenv fo'yfk és ugy Iá 
tom a kismar! műhrfvekbe fe 
behatott már a munkaverseny 
szelleme. 

Örvendetes, hogv a reakció 
suttogó proongandála. refketten 
ha zugsá "b ad j ára ta nem vesz 
eröt nénünkön, hogv ma má< 
h'oha kis'rtenek ko'hoszmesék. 
ke', a bognár és csizrrvdla ml) 
hétnek szoda'l:dfásdwd és azzal, 
hogg a dolnozö pnrnsztsdo föld 
fél elveszik, senki sem hisz 
hazugságaiknak. A dolgozó nép 
hisz a népi demokráciában, M 
Kik a jövőben, dolgozik és ép?) 
erősiti az országot, önmagái é* 
megvett, e'flzt azokat akik becs-
telenül, gonoszul, rá gn'marás-
sal, összeesküvéssel, hazaárulás-
sal e'Iene támadnak. 

A m.agvnr nép érzi és tudja 
hogy körólte baráti népek áll-
nak. hogv szabadsága és hékéf• 
fe'etf a SzovtefnniA örkétfík és 
ezért dnloozik jókedvvel, nyu-
godtan és eredményesen. 

Ez a kiál'ltás ls erről beszél, 
ez ts a bizalom Jele, annak jele 
hogv van mit mutogatnunk Ba 
B jövőlxm még több feszt 

A miniszterelnökhelyettes be-
szédét sokszor szakította meg 
* taps és tetszésnyilvánítás, 
majd befejezés u'án feTccsen 
ünnepelték Szakasits Árpádot. 
Végül Dénes Leó. Szeged város 
polgármestere köszöntötte a 
város lakossága nevében a mi-
niszterelnőkhelyettest és az ipa-
ri vásár valamennyi kiállítóját. 
Féi 11 órakor a városháza ha-
rúgja fa megszólalt, Jelezve, 

hogy megnyilt a vásár. lrete megtekintette a vlOrt és 
A megnvitó ünnepség után a la ldálliiók nagy részén^ mele-

mlnisztereinökhelyettes és kisé- Igen érdeklődött munkájukrót. 

A minl8zte*eln'áhhe1yeile& nyilatkozata 
a Délmugyarországnak 

A Délmagyarország munka-

társa beszélgetett a miniszterei-

nőklielyettessef, aki a Szeged! 

Ipari Vásárról a következőket 

mondotta: 
— A minden vonatkozásában 

nagyvonalú Szeged! Tpari Vásár 
Szeged népének életerejéről ta-
núskodik. őszinte csodálattal és 

nagyrabecsüléssel néztem végig 
a szegedi ipar, különösen a bu. 
toripar szebbnél-szebb produk-
tumait, de valamennyi szegedi 
kisiparos méltán tarthat szá-
mot elismerésre. Meglepett & 
vásár ízléses elhelyezése, cso-
portosítása és a rendelkezésre 
álló helynek gazdaságos, hoz-
záértő kihasználása. 

Nem hiszünk a háborún ab, békét akarnii* 
Szakaslt. Árpád megnyitó beszéde as ahnakaíató kiál l ításon 

Az tpari vásárt megelőzően 
Szakasits Árpád miniszterelnök-
helyettes a honvédkerület akna-
kutató kiállítását nyitotta meg 
a belkereskedelmi igazgatóság 
épületében. Ilartai Ernő ezre-
des kerületi parancsnok üdvö-
zölte a miniszterelnökhelyettest, 
majd Görgényi László vezérőr-
nagy adott a kiállításról szak-
szerű tájékoztatást Szakasits 
Árpád a következő beszéddel 
nyitotta mea a lcáFKtást: 

Ez a kiállítás felidézi ben-
nünk a közelmúlt sötét éa 
gonosz árulását, amelye* • 
letűnt rendszer urai éa ha-
szonélvezői követtek el ha. 
ránk és népünk ellen, amikor 
országunkat a német, fasiszla 
imperializmus csatlósává tel. 
ték és a világtörténelem leg-

békésebb, legigazságosabb ha-
talmának, a szabadságszerető 
a minden népek boldogulásán 
éa felemelkedéséin fáradozó 
Szovjetuniónak hadat üzen-
tek. Feífoghatat'anul nagy és 
ijesztően értelmetlen gaztett 
voft ez a hadüzenet; a lelküs-
meretlenség, a gyűlölőt é« el-
vakultság pokoli müve volt ez 
a hadiárai amelyet a Szovjet 
nép ellen indítottak a amely 
nemzetünket a történelem 
végzetes útjára sodorta és 
c^iknem a megsemmisülésbe 
vitte. A nagy Szovjetunió ol. 
talmazó és ergltö barátsága, 
a világtörféne'einben párat-
lan nagrj'efküsége utat nyi-
tott hazánknak a fává feli, 
népünknek a boldogulás, a 
megerősödés, a biztonság felé 

Népünk szeretettbe fopodta Sztálin 
generalisszimusz! 

Népünk, háta egészséges 
tőrténe'mf ősztönének, ki-
tárta szivét a Szovjetunió 
fe'é, szeretetébe fogadta an-
nak nagy fiát Sztálin gene-
raltssztmuszt. ald annyiszor 
fordult megértő barát taggal 
sokat szenvedett hazánk felé 
s igv történhetett, hogy be-
csű'etes munkánk, kemény ©W 
szánlságunk és helyes irány-
érzékünk párosulva nagy 
szomszédunk jóakaratával é* 
baráti segi'ő készségévei, ké-
pesok lehettünk a sir széléről 

indulván eljutni népi demo-
kráciánk mai fcjlődéaénes 
magaslatára. 

Békét akarunk, dotgoroi 
akarunk, hogy az ehnutt há-
ború utolsó sebeit l» begyó-
gyítsuk, hogy országunk nyu-
godtan épüljön. Ez a célja a 
népi demokráciák töbM or-
szágainak is. A viláshéke biz-
tosi fásának nagy ügyén, a 
népek megértésén munkálko-
dik a Szovjetunió la őszintén 
éa roppant erő feszítéssel 

Munkaközben•.. 
Irta Dénaa Leó 

A most megnyílt XVI. Sze-
gődi Ipari Vásár bebizonyítja, 
hogy a kisiparosok megérdem-
lik a demokrácia által kilátásba 
helyezett támogatást. A vásár 
külsőségei, a kiállított cikkek 
kivitele és a rendezésben meg-
nyilvánult lelkesedés éa gon-
dosság bizonyitéka annak, hogy 
a szegedi kisiparosság Is kl 
akarja venni részét az orszá-
gunk gazdaság és politikai éle-
tének átalakításáért folyó küz-
delemből. 

A magas színvonalú szegedi 
bútoripar, háziipar, népmüvé-
szét, papucsipar mind könnyít-
het Szeged nagyszámú munka-
nélkülijének és kisiparosának 
helyzetén. Bizonyos az is, hogy 
a város kisiparossága ezzel a 
kiál'ásával lekötötte magát a 
demokrácia mellett. Sikere ez 
elsősorban pártunknak, a Ma-
gyar Dolgozók Pártjának, amely 
céltudatos munkájával és elért 
eredményeivel egymás után 
nyeri meg a dolgozó társada-
lom minden rétegét. A vásár 
fejlődésében a legnagyobb lé-
pést éppen a mult évtől mos-
tanáig tette meg, mintegy bizo-
nyítva, hogy ez az év a »fordu-
lat érc* volt 

Szeged kuIturáHa életében 
már ezet őttls jelentős állomá-
sok voltak a szabadtéri játé-
kok. A Klebcrsberg-féle kirakat-
kultúrpolitika kiszorította a nép 
nagy tömegeit a fényes árká-
dokkal elzárt Dőm-térről, a 
kultúrából, a poros perifériák 
rozzant IskotAi közé. A ml vá-
rospolitikánknak a Dóm-teret 
a nép és a népművelés szolgá-
latába kell állitania. A három 
ország határán és az utak góc-
pontjálwn fekvő Szegedet a 
Délvidék kulturális és gazda-
sági központjává keli kifejlesz-
tenünk. 

A felszabadulás után más-
nem voltak meg a teljes erejű 
kulturális tevékenység gazdasá-
gi előfeltételei. Most az c'ső 
tervév végén ott tartunk, bogv 
nz életszínvonal emelése meltett 
kultúránk színvonalát ls emel-
nünk keli. Most a dolgozók már 
költhetnek szabadtéri játékok-
ra ls, ame'vek viszont Me'égf'Ik 
a széles rétegek ku'turigénvét. 

Ax Idei játékok felelevenítő-
sót e centenáris év is aktuális-
sá teszi. Ha szerényebb keretek 
között is rendezzük meg az elő-
adásokat, igvekszünk kifejezést 

actat a défketeteuröpal nép®* 
' együvétartozó ságinak, pottíf # 
és fóldrajzi egymásrautaltság* 
nak. A bolgár, román, délszláv, 
szlovák, és magyar népi táncok 
bemutatásival a nép művésze-
tét kivárjuk bemutatni a nép-
nek, hogy szórakozzék éa tanuk 
jon. A mostani játékok azt ta-
núsítják majd, hogy csak a 
demokrácia tudja a népeket 
igazán testvériségbe forraszt® 
ni. A munkásku torna büszkesé-
gét, a csepeli WM-gyár színját-
szóit is meghívtuk Szegedre, 
hogy művészi játékukból tanuk 
janak a szegedi színjátszók A 
zenekultura terén ls igyekszünk 
az előadások nívóját emelni A* 
országhatárokon tul b hírnév-
nek örvendő fővárosi művészek 
és a szegedi opera kiválóságai 
lépnek fel a Rigoletto előadó si-
ban. 

A szegedi szabadtéri játékok 
szerep© azonlzan túlnő a nép-
művészet és a kutaira keretei* 
gazdasági és politikai szempont, 
hói egyaránt. Kihat a dolgozó* 
kulturális nevelésére, megmu-
tatja a demokrácia kultúrájá-
nak Irányvonalát Gazdasági .tó-
kon idegenforgalmat vonz, mm* 
kaalkalmat biztosit Ha pedíjj 
sikerűi városunkat a dunavöl-
gyi népek találkozójának szia. 
helyévé tenni, ugy po'itikai j * 
ien tősége sem kis méretik 

Kiállítást rendeznek a szeg® 
dl képzőművészek h hogv ki-
vegyék részüket Szeged ünn® 
pébői és megmutassák, milye® 
magas*.rinvonafo Szeged kép. 
zőmüvészefe. Ugyancsak mo4 
nyílt meg a murcmnbaii a Sz®. 
hadságharoos centenáris ki-ín* 
tás. A szegedi muzeum gazdafi 
gyűjteményt őrix a 48-49-*® 
művelődéstörténeti éa népnijgj 
emlékekből, Különösen # 
Kossuth Iiajos személyét A> 
nagyságát megörökítő okmá> 
nyokbél. 

A Szegedi Ünnepi Tletefc 
résztvevői tehát a etemokrári® 
egyik Jelentős ku'turmecnv'laV 
kozásának tanul. A stnbil fontai 
második évfordulóját, a h* 
roméves !«rv első évének sik» 
res befejezését az ország éfc 
munkáséi! — élükön Rákosiéi® 
társsal és Gerfl elvtárssal —• 
ünnepi most Szeged. Munka® 
közbén, hogy azután még na-
gyobb lendülettel éa eredmény* 
nyei építse tovább a dolgozd* 
szabad hazáját. 

Meg kell teremtenünk az erős, öntudatos, 
demokratikus honvédséget 

D© elégséges-e a Szovjet-
unió é» a népi demokráciák 
békeakarata, a népek békevá-
gya. a háborús veszély kikü-
szöbölésére? Nem elégi Má» 
is keli hozzá! Munka, erö 
biztonságérzet. Megfeszíteti 
akarattal kel dolgoznunk, 
hogy országunk egészséges 
fejlődését biztosíthassuk. 
Olyan eredménnyel kell ter-
me'nünk, hogy népünk élet-
színvonalát magasra emel-
hessük s Igv ország és nép 
erős tegven. Erős néprő1 visz 
szapattan a támadás vészé-
lye. Es meg kell teremte-
nünk — minden eshetőségre 
nemzetünk fegyveres erejét, 
az erős, öntudatos, demokra. 
tikus honvédséget, a haza és 
R nép, a szabadság és függet-
lenség védelmezőjét, hogy 
biztonságban élhessünk. 

Békét akarunk, de nem 
pacifista puhányok módjára, 
m m vakon is siketen. Látjuk 

a kapitalista imperializmus 
veszélyét, haljuk a háborús 
uszítók bárdolatlan, lelki!® 
meretlen uszítását éa nem 
vagyunk hajlandók fegyver-
telen kézzel, védtelenül ld-
szolgá'tatnl magunkat sem-
miféle becstelen éa komisz 
támadásnak, amely országun-
kat esetleg érhetné. Nem hi-
szünk a háborúban, sxázszor 
inkább hiszünk a szabadság, 
szerető nének békevágvában 
és a Szovjetunió békétörző 
hatalmas erejében, de hon. 
védségnek, ménp»dig erős, 
kemény, haditadományban, 
techmkában és lelkiekben 
magasszinvonalu honvédség, 
nek lenni kellt Lenni kell 
oly honvédségnek, amelynek 
gyökere a néptalajba nyúlik, 
dus virágzása podig a béke és 
nyugalom, az erő és bizton-
ság gyümölcsét hozza a nem-
zetnek. 

oOa 

Fül?!! az államosított isHoSáfc 
Sislyroáltüása 

A MASz a Baross-gimnáziumnak adományozta 
a tornaterem tetőanyagát 

A 4760 államosított iskolá-1 járuljon az iskolák minfi 
ból 3000 iskolaépület és ta-' előbbi helyreállításához. _ 
nítólakás szorul javításra. A 
kormány tizmiljió forintot 
adott erre a célra, amelynek 
felét 600 iskola rendbeho-
zatalára fordítják. A társa* 
d'alom is megmozdult éa a 
minden megyében megala-
kult bízoifaágok eddig több 
mint ezer iskola helvreá'H 
tátat vállalták. Az ed'díg 
ajánlott munka és nyer® 
anyag értéke meghalad1] 
öt'és! fél millió,forintot. 

A MASz, amely a Szegedi 
Ipari Vásárra saiát kiállítá-
sa céljaira befedette a Ba-
ross-gimnázium leégett főre 
na termének tetőzetét, a tető-
anyagot most az MDP éa a 
Délmagyarország közbenjá-
rására az iskolának adomá- _____ 
nyozta, hogy ezzei is hozzá- * »w«nftuinfM f § 


