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DELMAGYARORSZAG 
küldtek 

a pozsonyi hidfő kérdésének megvizsgálására 
Az albizottság maga határoz, kiszáli-e a helyszínre a kérdés tanulmányozására 
— Felszólalások a magyar területi bizottságban a csehszlovákiai 200 ezer ma-

gyar kitelepítése ellen 
G y ö « g y ö « i é s C l e m e n t i s h é t f ő i t a r g y a l á s á n k ö z e l e d é s t ö r t é n t a z á t t e l e p í t é s 

k é r d é s é b e n 
(Páris, szeptember 9.) A magyar te-

rületi és politikai bizottság ülésén hét-
főn folytatták a pozsonyi hidfő vitáját. 
Bedcll Smith amerikai megbízott szó-
lalt fel. Az Egyesült Államok képvise-
lője a csehszlovák területi követelés 
kérdését összefüggésbe hozta azzal a 
másik csehszlovák javaslattal, hogy 
200.000 szlovákiai magyart telepítsenek 
át Magyarországra. Kijelentette, hog> 
az Egyesült Államok nem Írhatnak alá 
olyan békeszerződést, amely a kénjyszer-
áttelepités elvét magában foglalja. Az 
amerikai küldött ugy véli, hogy a cseh-
szlovákok és a magyarok folytassanak 
egymás közt tárgyalásokat kielégítő 
megegyezés létrehozása céljából éshogy 
a csehszlovák pótinditványi vitáját 
mindaddig halasszák el, amig a cseh-
szlovák delegáció jelentést tesz a meg-
egyezésről. 

Sflr'lng (Ausztrália) aláhúzta az 
amerikai d«fégátus által te t t elvi dek-
laráció és a csehszlovák küldöttség 
álta® beterjesztett két pótinditvány je-
lentőségét. Hasznosnak ta r t aná albi-
zottság megalakítását, amely eset-
leg a helyszínen tanulmányozná a 
pozsonyi hídfővel kapcsolatos kérdé-
seket. 

Az ujzeelandi kiküldött azt ta r t ja a 
leghelyesebbnek, ha késedelem néi-
fcüi albizottságot küldenek a hely-
színre. 

A Biti® Egyesült Királyság képvi-
selője azon a véleményen van, hogy 

helyes egy albizottság megalakítása-
Javasolja, hogy hallgassák meg a ma-
gyar deiegációt, I 

Novifcov (Szovjetunió) helyesli az 
albizo tság megalakítását, amely — 
ha szükség merülne fet — a hely-
színre kiszállna. 

Sztankovic8 eimök azon a vélemé-
nyen van, hogy albizottság megalakí-
tásáról keli a bizottságnak hatá-
roznia. 

Szlávik (Csehszlovákia) hajlandó 
belegyezni a pozsonyi hidfőre vonat-
kozó albizottság megalakításába, d-' 
hevesen ellenzi azt az amerikai ja-
vaslatot, hogy a hidfő kérdését kap-
csolják össze a lakosságkiteiepités 
KÉRDÉSEVEI. 

Stlrling (Ausztrália) javaslatát ez-
után határozati javasiát formájában 
terjesztette elő, amelynek szövege 
szerint az albizottságot megbízzák a 
magyar— csehszlovák határ ra l kap-
cso'a-os valamennyi kérdés felülvizs-
gálásával, hogy olyan megoldást ta-
láljon, amely megfelel az A'i tanti 
Charta alapelvcinek. 

Clementis azt szeretné, ha a bizott-
ság hatásköre az első cikkely 4-ifc sza-
kaszára szorítkoznék. Lord Hood elfo-
gadta a csehszlovák javaslatot, ame-
lyet azután a bizottság szintén egyhan-
gúan magáévá tett. 

Az elnök ezután az albizottság ügy-
rendjére vonatkozólag azt javasolta, 
hogy az saját maga határozzon atekin-

tetben, hogy kiszáll a helyszínre és 
ugyancsak <ls albizottság határozza el, 
hogyan tart összeköttetést a csehszlo-
vák és a magyar delegációval. 

A elnök javaslatát a bizottság 
szintén elfogadta. 

Az albizottság tagjai; Ukrajna, Ausz-
trália, Ujzéland, Kanada és Csehszlo-
vákul. 

A magyar területi és politikai bi-
zottság ülése ezzel véget ért. A bizott-
ság legközelebbi ülésén a magyar bé-
keszerződés 2-ik s a következő cikke-
lyeket veszik tárgyalás alá. 

Gyöngyösi é s Clementis 
megbeszé lése 

(Párú>, Szeptember 9.) Gyöngyösi Ja-
nó® külügyminiszter hétfőn délelőtt 
hosszabb megbeszélést folytatott 
roentis csehszlovák államtitkárral. Az 
MTI diplomáciai különludósitójának 
értesülése szerint a magyar külügy-
miniszter előtt azoknak a Személyek-
nek ügye fcerüt® szóba, akiket c s eh -
s/Jovákia léiszátn felett akar t kitele-
píteni. A magyar külügyminniszter 
és a csehszlovák külügyi államtitkár-
megbeszélésén egyébkén t az álláspon-
tok között közeledés jö t t létre. A 
megbeszélés részben tisztázta a ve-
gyes bízottságban felmerült és meg-
o dás nélkül marad® végrehajtási kér-

, déseker.. 

Az MKP nagyszegedi pártbizottsága 
megválasztotta a kongresszusi kfildötteket 
Komócsin Zoltán elvtárs beszámolt a párt munkájáról é s a kongresszusi 
verseny állásáról — A somogyitelepi é s a Belváros L pártszervezet, mint & 

verseny jelenlegi helyezettjei vörös zászlót kaptak 

A pártbizottság számos javaslatot terjeszt a III. párt-
kongresszus elé 

(Szeged, szeptember 9 ) . A Magyar 
Kommunista pár t Nagy*zsgedi páxt-
oizo ttága vasárnap déiCió®® a kái-
vin-iéri székházban tar tot ta kon-
gresszusi k ü d ö tvá asztó párlkonfe-
reneiájat , amelyen tiz kerüiCt 28 tag-
gal, 24 üzemi szervezel, 42 ®aggai, 
ö® tanyai szervezet 8 taggal, öt falusi 
szerveze® 12 taggal és három fcömeg-
szervezec három taggal vet® részt. 

Az Internacionálé eléneklése után 
Tombácz Imre elvtárs nemzetgyűlési 
képviselő, a Nagyszegedi Pártbizott-
ság t i tkára nyitotta meg a Konfe-
renciát. A koherencia elnökségébe 
Dénea Leó', Tombácz Imrét, Vastagh 
is.vánnét, ökrös Dezsőt, Erdüdi Já-
nost cs Bite Vincét választó iták meg. 
Napirend «iő-® Tombácz Imre elv-
társ a május 19-iki agitációs nap 
ké® győztes szervezetének á tadta a 
vörös zá®z:ót, meiyct az ósomogyit9-
:epi és a Búváros I. kerületi szer-
vezet nyert meg. Dénes Leó elvtárs, 
pogármester i s m e r t s t t e a napirendet, 
majd Komócsin Zoltán elvtárs meg-
tartot ta Szervezeti beszámolóját. 

Komócsin elvtárs előadása bevezető 
részében ismertette, hogy a pártveze-
tös'ég elhatáozta, hogy szeptemberr 
végén íneg.ar t ja a harmadik MKP 

l kongresszust, Ez alkalommai a párt-
veze.óség kongresszusi versenyfelhí-
vás- bocsátott ki. Juiius első felében 
az MKP NagySzegedi Pártbizottsága 
is belekapcso'ódo-t a versenybe, mert 
az a kbüntetés érte, hogy Nagybu-
dapesi. nivta ki Nagy-Szegedet, mig 
Szeged városát Debrecen hívta ki 
versenyre. A verseny feltételei nagyok 
és nehezek, azonban mi a magunk 
részérői minden® megteszünk — mon-
dotta Komócsin elvtárs hogy a 
győztesek között tegyünk. A verseny 
kezdetben igen vontatott. \al®, azon-
ban augusztusra már nemcsak kiala-
kult, hanem szép eredményeke mu-
latott. Három fő vonalon folyik a 
verseny; a stabilizáció biztosítása, a 
létszámcsökkentés a nejnaet érdekei-
nek megfelelően való végrehajtása 
és a laggyüjtés. 

A stabilizáció biztosítása érdekében 
mindenn vonalon megalakultak a fo-
rintvédő bizottságok és a stabil ára-
ka t nemcsak a piacon, de az üzletek-
ben is megteremtették. A stabilizá-
cióval egyidőben vetődött fel a mun-
kanélküliség megoldásának kérdése. 
A szegedi pártbizottság terjesen a 
központi elképzelésnek megfelelően 
vivja meg harcát ezen a téren ís je-

1 lem ős sikerrei, örömmel jelenthetem, 
— mondta Komócsin elvtárs — hogy 
a B-iistázáSt a nemzet érdekéinek 
megfelelően sikerült végrehajtani. 

Rerüle i pártszervezeteink versenyé-
ben egészen kiváló teljesítményt adott 
az ósomogyitetcpi szervezet és egyc-
'őre biztosította a maga Számára az 
első heiyet, utána a Belváros II. 
majd a Belváros I. szcrvezet követ-
kezik. Beszámolója további részébwn 
Komócsin Zoltán elvtárs részletesen 
bírálta a kerületi szervezetek mun-
kájá t . 

Az üzemi pártszervezetek munká-
jában a vasutasok messze előre ug-
rottak. Főleg tekintélyes tagszaporu-
latával, második helyet a s2egcdi Ken-
derionógyár és a harmadik helyet az 
ujszegedi kenderfonógyár foglalja ex. 
üzemeinkben a termelés az előző hó-
napokhoz viszonyítva jelentősen ja-
vult, de még mindig nem érte ei 
az® a nívót, amit a pár t szeretne. 

Falusi Szervezel cink. munkaja na-
gyon nehéz — folytatta beszámoló-
j á t Komócsin elvtárs A rendkí-
v ü l időjárás nagyon megnehezítette 
a gazdatársadalom helyzetét és hósi 
harcot keltett folytatnia a nemzet 

kenyerének biztosítása érdekében. A 

falusi Szervezetekből Gyála megérde-
melten foglalja ei az első helyet. Ta-
nyai szervezetekből az fosó központi 
áh az első helyen. 

Falusi Szervezeteink elsődleges fel-
adata — mondotta Komócsin elv-
tá rs _ a mezőgazdasági munkálatok 
elvégzése. 

Szervezeteink agitációs munkaja ki-
éi égitó, mert a verseny -torán közei 
tizezeT ember vet t részt röpgyiilé-
seinken. A falusi agitációk is jói-
sikerültek, városi szervezeteink nem-
csak értékes kulturanyaggaf látogat-
tak ki a falukra, hanem mint pél-
dául Kiskundorozsmán és Szalymazon 
egészen eisőranguan meg is rendez-
ték a kenyér ünnepét. Foglalkozott 
ezenkivü» Komócsin elvtárs a szep-
tember eisejei Szegedi népünnepéllyel 
A mai megbeszélés csak pillanatnyi 
megállás a munkában, hogy utána an-
ná/*nagyobb lendülettel folyjanak to-
vább. 

Komócsin Zoltán elvtárs ezután rá-
tér t az MKP első és második kon-
gresszusának ismertetésére é® vázotta 
a harmadik kongresszus jelentősegét. 
Határozatainkkal, melyeket i t t ho-
zunk, a harmadik kongresszus mun-
ereaményesebb tegyen. Küldö t temet 
nemcsak megválasztjuk, hanem irány-
vonalat is adunk munkájukhoz, a ver-
senyt pedig a lehető legjobban fei-
káját segitjük, hogy a rchexo feg-
fokozzub. fejezte be beszámolója® Ko-
mócsin elvtárs. 

Megválaszt ják a küldötteket 
é s e lőterjeszt ik a javas-

latokat 
A nagy tetszéssel fogadót® beszá-

moló után a következő nozzaszöiá-
tok voltak: Gombai Mihály, Terhes 
An'ai, Berec,: Sándor,, dr. Kisnéter 
István, aki felszólalásában rámuta-
tott, hogy a pár t legfontosaob teen-
dője; harc a munkanélküliség' epén, 
amit a legeredményesebben hasznos 
és vissza'érő állami beruházásokkal 
iehet megoldani. A másik nagy nem-
zeti jelentőségű feladat az Alföld ön-
' őzért problémáinak megoldása, ami-
hez a nemzettől keli a pénzt meg-
szerezni A beszámolóhoz hozzászóltak 
ínég: Kövi Béla KIS Pál, Tóth Ró-
bert, Barna Mihály, Dudás Imre, ds. 
Déri Zsuzsa, Bedő Kálmán, dr. Bán-
fa,ví Gyute, űerár Demeter, Btte 
Vince, Elekes András, Havalecz ist-
vánné. Széh Sándor, dr. Szlodoinifc 
László, Bodor Károly, Gyólai István, 
Dénes Leó, Bányász Imre, Koncz 
László, Krajkó András, Katona And-
rás, Székelyhídi Ferenc, Fábián A«-
ber né, Dániei György, Kis6 Andor, 
Zámbó István, Török Gábor, Soos Fe-
renc, Balta Ferepc és Dongó Pál. 

A feíszó'aióknak Komócsin Zoltán 
eivtárs röviden válaszolt, majd Be-
r á r Demeter elvtárs előterjesztésért 
a kövCkezö Kongresszusi kiküldöt-
teket vá'asztották még egyhangúlag: 
Révai József, Tombácz Imre, Török 
Gábor, Havalecz istvánné. Komóc3iö 
Zoltán, dr. Déri Zsuzsa és Endrődi 
János. 

A kongresszusi kiküldöttek irteg-
vá 'a sztás a után Tóth Róbert terjesz-
tette aiő a pártbizottság javaslatait , 
rnefyeket a kongresszusi kiküldöttek 
fognak Budapesten előterjeszteni. 

Első javaslatában Tóth Róbert ra-
7mu'atott , hogy a szegényparasztsá-
got u j jobbágyság fenyegeti és ez-
ér t szükséges, hogy a kormány rende-
letileg kötelezne a lótulajdorios gaz-
dákat, hogy egy pá r lónak 20 hóid 
fő det ken felszántani. A malmok köz-
ségesi ését illetőleg államosításával 
kapcsolatban az őrlési di jak leszál-
lítása. A közvetítő kereskedelem ki-
kapcsolását. A kisiparotok és kiske-
dőkné. a fázisadó bevezetését januar 
eiscjétőb Az apaállatok felfrissítését. 
A gyakorlati tudományos kutatás ál-
lami támogatása. A tudományos ku-
ta tásokat a tőkés társadalom támo-
gassa. Tóth Róbert elvtárs által eje~ 


