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Május 1. köszöntése Szegeden 
Komócsin Zoltán beszéde 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

szélybe sodortál; a hazát. 
. . . a népellenes uralkodó 
osztály a második világhá-
borúban a hitleristák kiszol-
gálásával a magyar nemze-
tet végveszélybe sodorta. A 
Szovjetunió Vörös Hadsere-
gének az érdeme, hogy ha-
zánkat a teljes megsemmi-
süléstől megmentette. Mi -
közben a magyar uralkodó 
osztályok örökre eltűntek a 
történelem süllyesztőjében, 
a munkásosztály, a nép ezer-
éves történelmünk legsúlyo-
sabb mélypontjáról valósí-
totta meg a nemzeti új já-
születést; így vált az ország 
a magyar nép hazájává." 

Az osztálytartalommal tel-
jes szocialista hazafiság és 
a munkás nemzetköziség 
kapcsolatát elemezve bizo-
nyította a szónok, hogy 
csak ezekkel felvértezve 
válik lehetségessé legszen-
tebb nemzeti célunk megva-
lósítása: az, hogy a szocia-
lizmus felépítésével népünk 
eljuthasson „a legnagyobb 
jólét, a legmagasabb kultú-

Mintegy 60 ezren hallgatták az ünnepi beszédet a Széchenyi téri emelvény előtt 

Üdvözlő távirat 
a szovjet 

testvérmegyéböl 
A testvéri Odessza megye part- és tanucsi veze-

tői május 1. alkalmából üdvözlő táviratot küldtek 
Győri Imrének, az MSZMP KB tagjának, a megyei 
pártbizottság első titkárának és dr. Komócsin Mi-
hálynak, a Csongrád megyei Tanács elnökének. A 
tavirat szövege: 

Kedves Elvtársak! 
Az Ukrán Kommunista Párt Odessza területi bi-

zottsága és Odessza területi tanácsa, valamint a kom-
munisták, a munkások, a kolhozparasztok és az al-
kalmazottak nevében jorró és szívélyes elvtársi üd-
vözletünket küldjük önöknek és Önök útján Csong-
rád megye minden dolgozójának a munkásosztály 
nagy nemzetközi ünnepe, május elseje alkalmából. 

A kitüntetett odesszai terület munkásosztálya 
tiszta szívből örül a testvéri magyar nép eredményei-
nek és sikereinek, amelyeket a népgazdaság, a tudo-
mány és a kultúra területén a Magyar Szocialista 
Munkáspárt vezetésével ért el. 

Kedves elvtársak! Az egész világ munkásosztá-
lyának c tavaszi ünnepe alkalmából kívánunk továb-
bi 'sikeréket az MSZMP X. kongresszusa határozatai-
nak végrehajtásához, a szocializmus epítéséhez. 

Éljen és virágozzék a szovjet és magyar nép meg 
bonthatatlan, testvéri barátsága! Éljen május elseje! 

P, Kozir, 
az Ukrán Kommunista Párl 

Odessza területi bizottságának első titkára 
V. Pahogyin. 

Odessza területi tanácsának elnöke 

vénybeiktatásán, melyet a 
reakciós, nacionalista és so-
viniszta, revansra törő erők 

_ mindenáron igyekeznek 
r a ' a legteljesebb szabadság megakadályozni. Ha akcióik 

_ - - - V ——1 ' -- - * — — * I J r , í es demokrácia, a legboldo-
gabb, legszebb emberi élet 
magaslataira". 

Szólt az országgyűlés leg-
utóbbi ülésszakáról, az al-
kotmányreform jelentőségé-
ről, a társadalmunk építésé-
ben elért eredményekről 
Hangsúlyozta, hogy hazánk-
ban és a szocialista orszá-
gokban a legfontosabb ha-
zafias. internacionalista és 
forradalmi feladat a terme-
lés és a kulturális fejlődés 
állandó növelése. 

Beszélt eredményeinkről, 
töretlen, egyenes ívű fej-
lődésünkről. de szólt az 
árnyoldalakról is. 

Arról, hogy ;,a többgyerme-
kes családok és az alacsony 
nyugdíjból élők nehéz gon-
dokkal küszködnek", arról, 
hogy „az anyagi javakból 
nem minden esetben azok 

sikerrel járnának a Branclt-
kormánnyal szemben, az 
„valószínűleg komoly mér-
tékben beárnyékolná föld-
részünk politikai légkörét." 

A tragikus indokínai ese-
ményeket elemezve elmon-
dotta: „A vietnami hazafiak 
harctéri sikerei, a Szovjet-
unió, a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság és más 
szocialista országok, vala-
mint a világ haladó közvé-
leményének az érdeme, hogy 
az amerikai küldöttség újra 
a tárgyalóasztalhoz kény-
szerült. Bármilyen súlyos 
áldozatokat is követel a vi-
etnami néptől az amerikai 

tegnapi gyarmatok népeit 
hozzásegítsék az anyagi, tár-
sadalmi és kulturális fel-
emelkedéshez." Éppen ezért, 
a Szovjetunió iránt érzett 
barátság vagy a vele szem-
ben tanúsított gyűlölet víz-
választó a világ minden tá-
ján a becsületes, tiszta lel-
kiismeretű, a munkásosz-
tályt és a népet önzetlenül 
szolgáló emberek, valamint 
a reakciósok, fajgyűlölők, 
népellenes osztály- és haza-
árulók között. 

Komócsin Zoltán hit^t 
tett beszédében pártunk és 
kormányunk nemzetközi po-
litikájának sarkköve. a 
szovjet—magyar barátság 
állandó fejlesztése és erősí-
tése mellett. „Hazánkban 
csak azért építhetünk szo-

m v 

Ünnepségek; vidámság 
a szegedi járásban 

-terrorbombázások -folytatása, -eializmust. mért népünk él-
nem kétséges, hogy az im-
perialistáknak nincsen sem-
mi esélyük a katonai győ-
zelemre. Végül is szembe 
kell nézniök a valósággal, 

részesülnek nagyobb mérték- fel kell hagyniok a fegyve-
ben, akik megtermelésük-
ben az élen járnak" és „mai 
társadalmunkban sok még a 
lógós, a konjunktúra lovag, 
az ügyeskedő, a spekuláns, a 
tolvaj, akik ráadásul jól, 
sőt esetenként jobban élnek, 
mint az anyagi javak létre-
hozói." Mivel pártunk és 
kormányunk feladatának 
tartja e gondok megszünte-
tését, ezért határozott úgy 
a Központi Bizottság, hogy 

az év második felében 
megvizsgálja a X. pari-
kongresszus határozatainak 
végrehajtását. 
..Biztosak lehetünk abban, 

hogy a Központi Bizottság 
olyan döntéséket hoz majd. 
amelyek elnyerik népünk 
többségének egyetértését és 
támogatását, s megvalósí-
tásukkal segíthetünk a gon-
dokon." — tette hozzá Ko-
mócsin Zoltán. Egyúttal fel-
hívta a hallgatóság figyelmét 
arra. hogy 

csak a munka teremt ér-
téket. csak azt oszthatjuk 
el. amit megtermelünk. 

A munkafegyelem hiányos-
ságai, a lógósok társadal-
munk vámszedői, népünk 
életszínvonalának megdész-
málói. Ezen változtatni csak 
a közszellem megváltozásá-
val lehet, csak akkor, ha a 
becsületes munkások, tehát 
a dolgozók nagy többsége, 
a sarkukra állnak és min-
denkitől megkövetelik a 
tisztességes munkát. 

A nemzetközi helyzetről 
szólva különös figyelmet 
szentelt Európa békéje és 
biztonsaga jelenlegi Achil-
les-sarkának. az NSZK-
ban végbemenő esemé-
nyeknek. 

res erőszakra épített ter-
veikkel, bele kell törődniök, 
hogy Indokína népei maguk 
döntenek saját jövőjükről. 
Meg vagyunk győződve ar-
ról, hogy 

Vietnam népét nem képes 
térdre kényszeríteni az 
agresszor. 

Erre biztosíték a nép el-
szánt, bátor, hősi harca, és, 
hogy e harcot politikailag, 
anyagilag és katonailag tá-
mogatja a Szovjetnunió és a 
többi saocialista ország." 

A Vietnamban folyó há-
ború legújabb eredményei, a 
népi erők sikerei is a szo-
cialista tábor egységének 
erejét bizonyítják. És min-
denekelőtt a Szovjetunió né-
pei azok, melyek „saját jó-
létük emelésén fáradozva 
ma is rendkívüli erőfeszíté-
seket tesznek azért, hogy a 
szocialista országok és a 

tökéltségét anyagilag meg-
alapozzák a szovjet—magyar 
gazdasági kapcsolatok. Ba-
rátaink, a kommunista test-
vérpártok, a szocializmus 
építésében elért eredmé-
nyeinken kívül azért becsül-
nek bennünket, ellenségeink 
azért ismerik el hazánkat, 
mert tudják, hogy szövetsé-
gesünk a Szovjetunió. 

Mint kommunisták, mini: 
magyar hazafiak, mint in-
ternacionalisták büszkén 
valljuk: szovjetbarátok 
voltunk, vagyunk és le-
szünk életünk utolsó per-
céig." 

S mint annyiszor a beszéd ben. Erdő híján ligetbe vo-

Hosszú évek óta együtt 
ünnepelnek üzemek mun-
kásaival, ipari szövetkezetek 
dolgozóival a termelőszövet-
kezetek tagjai, a falu értel-
miségi dolgozói, és diákjai 
május ünnepén a szegedi 
járás községeiben. Ezt a 
hagyományt őrizték hétfőn 
is, amikor hosszú sorokban, 
zászlókkal, jelszavas táblák-
kal vonultak a nagygyűlé-
sek színhelyére. Közösen 
szórakoztak az ünnepi be-
szédet szinte mindenütt kö-
vető kultúrműsorokon, 
együtt vettek részt az egész 
napos majálison, sportren-
dezvényeken és a változat-
lanul népszerű esti bálakon 
is. 

örvendetesen emelkedik 
azoknak a községeknek a 
száma, ahol vállalva előké-
szítéskor az időjárás esetle-
ges kockázatát, az ünnep 
minden eseményét szabad 
téren, virágos ligetben, ta-
vaszi pompával tárulkozó 
erdőben tartják. Ásottha-
lom, Öttömös, Üllés környe-
ző erdeje majális zajától 
volt hangos egész nap, Bor-
dány és Zsombó pedig ko-
rábbi évek kezdeményezését 
követve most ismét együtt 
ünnepelt a kirándulásra 
egyébként Is kiváló környe-
zetet kínáló zsombói erdő-

közben, ekkor is felcsattant 
a taps. Végül meggyőződé-
sét fejezte ki, hogy jó úton 
járunk, hogy biztosan, 

feltartóztathatatlanul ha-
ladunk előre a szocializ-
mus teljes felépítésének 
útján. 
A Széchenyi téri nagygyű-

lés az Internacionálé hang-
jaival ért véget, miközben 
galambok százai szálltak a 
magasba. 

Majális a ligetben 
A Széchenyi téri nagy- része volt Kovács 

gyűlés után hamarosan konferálásának, a Tolnai 
megtelt a híd. Sűrű sorok- Miklós által előadott vidám 
ban vonultak át az emberek verseknek, Katona András-
Üjszegedre. Mind jobban nak és Janka Bélának. Nagy 
benépesült a liget, megélén- sikert arattak a Krasznói 
kültek a sátrak. Nagy ke- Klári, Király Levente. Har-
letje lett a sörnek, a virsli- math S v a é s czizmadia 
nek, a sult kolbasznak. Nagy , . . . ... , 
a zsivaj a Vidám Parkban. L a s z l ° a l t a l e l o a d ° t t operett-
Akik már ettek-ittak, a liget dalok, a Szabó Erzsi és Szem-
tisztásainak füvére teleped- te Ernő tánckettős — akik-
tek. Itt-ott felröppent a tol- nek Makiári László és Lu-
las labda is. 

Aztán megkezdődött a 
műsor az újszegedi szabad-
téri színpadon. Sokakat be-

Köztudott hogy mennyi csábított a zene, az ÉDOSZ 
minden múlik a .szovjet— népi zenekarának muzsikája május elsejei délután 
nyugatnémet és a lengyel— a ligetből. Jóízűket kacagtak den szépségével, 
nyugatnémet szerződés tör- a nézői; és ebben egyarant feszífcleiiségével. 

kács Péter szolgáltatta a 
hangulatos kísérőzenét — 
csakúgy, mint az orvosegye-
tem citerazenekara. 

Hangulatos, jó volt ez a 
min-

nult a menet Szatymazon, 
fás teret választottak az 
ünnepség színteréül Kistele-
ken is, Dorozsmán pedig a 
falu főterén elhangzott ün-
nepi beszéd után — Grú-
ber János, a járási pártbi-
zottság titkára volt a szónok 
— vonultak ki egész napos 
időtöltésre a ligetbe. Tápén 
a nagygyűlést a művelődési 
házban tartották ugyan, 
majális: felszabadult kedv-
telés nélkül azonban' itt sem 
múlhatott el az ünnep. 

Sándorfalván, Tiszaszige-
ten, Domaszéken és Sö-
vényházán együtt vonult a 
falu népe a körzet ország-
gyűlési képviselőjével — 
Juratovics Aladárral, Niesz-

G ner Ferenccel. Tóth Szil-
vesztemével, illetve dr. An-
t a l f f y Györggyel —, de ve-
lük maradt képviselőjük a 
nap későbbi szakaszában is, 
vagy meglátogatta a körze-
téhez tartozó községek ün-
neplőit. 

A Szegedhez közel eső 
községek lakóinak egy része 
munkahelyéhez kapcsolódva 
a város rendezvényein vett 
részt. 

Sándorfalván az úttörők vitték a menetben a májusfái 

A békés, vidám. boldog 
május elsejét sehol nem 
zavarta meg az időjárás sze-
szélye, az esti vigalmakba 
nyúló nagy ünnep külsősé-

jókedvű geiben is méltó volt a mun-
kásosztály hagyományaihoz. Zsombón két falu dolgozói tartottak majáiisi 

i 


