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A Magyar Kommunista Párt összvezetőségi ülésén 

Átalakították és megerősítették 
a nagyszegedi pártbizottságot 

Egyhangú l e lkesedésse l Tombácz Imre elvtársat a pártbizottság e lnökévé , 
dr. Zöld Sándor elvtársat p e d i g a bizottság titkárává választották 
Zöld Sándor bemutatkozó beszédében üdvözölte a demokratikus pártokat 
Komócsin Zoltán beszámolója a pártbizottság é s a pártszervezetek munkájáról 

A Magyar Kommunista Párt III. 
kongresszusának határozatai végrehaj-
tása országszerte megkezdődött. A párt-
szervezetek mindenütt fokozott ütem-
ben igyekeznek magukat megerősíteni 
és a i párt célkitűzéseit megvalósítani. 
Ez történt most a nagyszegedi pártszer-
vezetnél is, ahol a kongresszusi határo-
zótok realizálása érdekében szükséges-
sé vált a vezetőség bizonyos átszerve-
zése és megerősítése. Az MKP összve-
zetős égének szerda délutáni ülésén egy-
hangú lelkesedéssel Tombácz Imre 
élvtárs nemzetgyűlési képviselőt vá-
lasztotta tmeg a pártbizottság elnökévé, 
« pártbizottság titkárává pedig dr. 
Zöld Sándor elvtárs nemzetgyűlési 
képviselőt. Tombácz elvtárs régi moz-
galmi múltján alapuló tekintélye és jtt 
pártértekezlet-ekén tul is lérezhető nép-
szerűsége indokolja elnökké választásá-

nak helyességét. Zöld Sándor elvtárs 
megválasztásával pedig a nagyszegedi 
pártbizottság tolyan titkárt kapott, ölei-
nek szervező ereje, elméleti felkészültsé-
ge, közigazgatási képzettsége s megntyerő 
egyénisége biztosíték arra, hogy a 
nagyszegedi pártszervezetek munkatem-
pója és akcióképessége olyan lendület-
be jön, amely képessé teszi az előtte 
álló nagy feladatok százszázalékos el-
végzésére. A párttagság, a szagyszegedi 
dolgozók lelkes elszántsággal állnak a 
megerősödött pártbizottság mögött és 
készek \arra. hogy -a kongresszusi ha-
tározatokat minden vonalon megvaló-
sítsák, mert ezzel nemcsak a munkás-
ság. parasztság és haladó értelmiség 
felemelkedését valósítják meg, hanem 
egyúttal a demokratikus Magyarország 
javát is szolgálják. 

A Magyar Kommunista Párt 
e l lentámadásba m e g y át a reakció el len 

Szerdán délután a Magyar Kom-, 
munista Pált nagyszegedi pártbizott-
sága Kálvin-téri székházában összveze-
tőségi ülést tartott. Az ülésen megje-
lent a néhány nappal ezelőtt Szegedre 
érkezett és ezentúl a nagyszegedi párt-
bizottságnál működő dr. Zöld Sándor 
elvtárs, nemzetgyűlési képviselő is. Az 
Internacionale eléneklése után Tombácz 
Imre elvtárs nemzetgyűlési képviselő 
üdvözölte meleg szavakkal a megjelen-
teket és közölte a napirend pontjait, 
majd Komócsin Zoltán elvtárs tartotta 
meg a nagyszegedi pártbizottság beszá-
molóját. Felszólalásában különösen a 
különböző városi, tanyai és üzemi 
pártszervezetek munkájáról beszélt, to-
vábbá arról, hagy mit sikerült már ed-
dig végrehajítani a kongresszuson el-
határozott tervekből. Felhívta a meg-
jelentek figyelmét a reakció elleni to-
vábbi éles harc fontosságára és hangsú-
lyozta, hogy ezentúl ezen a téren tá-
madásba kell átmenni. Ezzel kapcsola-
tosan foglalkozott a koalíció pártjainak 
helyzetével, elsősorban a Kisgazdapárt-
tal. Megállapította, hogy a Kisgazda-
•irárt valóban demokratikus érzelmű 
paraszti rétegeivel mindenkor igen fon-
tosnak tartja a Magyar Kommunista 
Párt az együttműködést. Foglalkozott 
a Szociáldemokrata Párttal és a Nem-
zeti Paraszt párttal és arra a megálla-
pításra jutott, hogy mindkét párt csak 
a Kommunista Párttal szoros együtt-
működésben tudjá saját célkitűzéseit 
is megvalósítani. 

Komócsin Zoltán elvtárs részlete-
sen kitért a kongresszus után megkez-
dett úgynevezett aprómunka végzésé-
nek fontosságára és ismertette annak 
nagy jelentőségét, amely különösen fa-
lujárások során mutatkozott meg. Fel-
hívta a figyelmet ama, hogy ezt a mun-
kát a legnagyobb körültekintéssel, fi-
gyelemmel és segíteni akarással kell 
továbbfolytatni még fokozottabb mér-
tékben a tél folyamán. Az üzemi párt-
szervezetek működésével kapcsolatban 
kitért Komócsin Zoltán elvtárs a nagy-
tőke elleni küzdelem továbbvitelére. 
Hangsúlyozta, hogy nagyobb kemény-
ségre és bátrabb, öntudatosabb kiállás-
ra van szükség a nagytőkésekkel szem-
beni követelések kivívása érdekében. 
Ezentúl még határozatabban kell kép-
viselni a munkásság érdekeit a gyá-
rakban és üzemekben. Itt szólt arról a 
számos tennivalóról, üzemi aprómun-
káról, ami a kommunistákra vár a 
munkásság mindennapi életének meg-
javítása érdekében. 

Ezután általános figyelem közepette 
részletesen foglalkozott a központi 
szervezési bizottság jelentőségével. Is-
mertette azokat az utasításokat, ame-
lyek végrehajtásához azonnal hozzá 
kell kezdeni. Az ipari munkások és a 
másik fontos réteg, az értelmiségiek 
körében fokozni kell a munkák A tör-
vényhatósági frakció munkáját az ed-
diginél szervezettebbé kell tenni. A fa-
lusi képviselőtestületek kommunista 
tagjainak szintén többet kell foglalkoz-
ni a lakosság bajainak orvoslásával. 

Beszéde további során nagy figye-
lem mellett foglalkozott a falusi párt-
szervezetek további munkájával, a párt-
iskolák megszervezésének kérdésével 
és a kuiturmuhka jelentőségével. Végül 
kifejtette, hagy a Magyar Kommunista 
Párt munkájának minél szélesebb tö-
megeket kell megmozgatnia, hogy ál-
landó, meg nem alkuvó, szervezett 
munkájával nagyobb eredményeket 
tudjon elérni minden demokratikus dol-
gozó érdekében. 

Komócsin Zoltán elvtárs beszámoló-
ja után számos hozzászólás követke-
zett. Ennek során többek között Bedö 
Kálmán elvtárs és Nagy József sán-
dorfalvi elvtárs a mezőgazdasági kér-
désekkel, Farkas István elvtárs idősze-
rű vezetőségi kérdésekkel, Havalecz 
Istvánné elvtársnő az MNDSz, Perjési 
László elvtárs a MaDISz, Varga elv-
társ Deszkről pedig a szakszervezetek 
munkájával fogLaikozott. 

A felszólalások után Török Gábor 
elvtárs, a Kendergyár üzemi bizottsá-
gának elnöke tet: javaslatot a nagysze-
gedi pártbizottság elnökének és titká-
rának megválasztására. Javaslatára a 
megjelentek általános, egyhangú lel-
kesedéssel válasttották meg elnöknek 
Tombácz István elvtárs nemzetgyűlési 
képviselőt, titkárnak pedig dr. zöld 
Sándor elvtárs, nemzetgyűlési képvise-
lőt. Az összvezetőség részéről megnyil-
vánult bizalmat és szeretetet Tombácz 
Iihre elvtárs köszönte meg elsőnek és 
további támogatásukat kérte a Magyar 
Kommunista Párt eredményes munká-
jához, majd dr. Zöld Sándor elvtárs 
szólalt fel. 

ZöM Sándor elvtárs beszéde 
Zöld elvtárs is megköszönte az 

iránta megnyilvánult bizalmat és sze-
retettel köszöntötte Nagyszeged kom-
munistáit, valamint Tombácz elvtársat, 
akinek nagy munkásmozgalmi tapasz-
talatára és politikai irányítására a leg-

messzebbmenőkig számit a pártbizott-
ság. 

A továbbiakban üdvözölte a Szo-
ciáldemokrata Pártot és kifejtette, biz-
tos benne, hogy a szegedi reakció sem 
tud éket verni a két munkáspárt közé. 
hanem mind a vezetőséggel, mind pe-
dig a tagokkal az elkövetkező hónapok-
ban még szorosabb együttműködés ala-
kul ki. Üdvözölte a Nemzeti Paraszt-
pártot is és kijelentette, hiszi, hogy a 
nagyszegedkörnyéki szegénypaa-asztság 
egyik pártjában: a Nemzeti Paraszt-
pártban nem ütheti fel fejét az á jobb-
oldali irányzat, amely a Nemzeti Pa-
rasztpártnak a Baloldali Blokkból való 
eltávolítását célozza. Végül üdvözölte a 
kisgazdapárti dolgozó demokratikus pa-
rasztságot is és kérte a megjelenteket, 
hogy azt a kapcsolatot, amely a Balol-
dali Blokk pártjaiban levő dolgozó pa-
rasztság és a Kisgazdapártban levő dol-
gozó p; ru.stság í'.öafött kifej'ődött. épít-

sék tovább a demokratikus Magyaror-
szág megerősítésére. 

Zöld Sándor elvtárs szavait a meg-
jelentek mindannyian hosszú, lelkes 
tapssal fogadták. Dr. Zöld Sándor elv-
társ egyébként régi harcosa a Magyar 
Kommunista Pártnak. Kisiparoscsalód-
ból született 1913-ban. A marxizmussal 
21 éves korában ismerkedett meg a 
debreceni egyetemen és itt kapcsoló-
dott bele 1933-ban az akkori illegális 
kommunista mozgalomba. Résztvett 
1936-ban Debrecenben a Márciusi Front 
megszervezésében és egyik szerkesztője 
volt a „Tovább" cimii folyóiratnak, a 
Márciusi Front legharcosabb lapjának. 
Megszerezte az orvosi diplomát és a 
felszabadulásig orvosként működött a 
berettyóújfalui közkánházban. A felsza-
badulás után Bihar vármegye Nemzeti 
Bizottsága főispánná választotta. Részt-
vett az ideiglenes nemzetgyűlés meg-
szervezésében. majd Biharmegye kép-
viseletében képviselője is lett az ideig-
lenes nemzetgyűlésnek. Az ideiglenes 
nemzeti kormány megalakításakor a 
Magyar Kommunista Párt belügyi ál-
lamtitkárának delegálta. 1945 juliusá-
ban átvette a Magyar Kommunista 
Párt központi közigazgatási osztályá-
nak vezetését és egészen Szegedre ke-
rüléséig ott dolgozott nagy eredmény-
nyel. 

A czerdai összvezetőségi ülés végén 
Komócsin Mihály elvtárs, a Szakszer 
vezeti Tanács megyei titkára szólalt 
még fel és a szegediek részéről biztosí-
totta dr. Zöld Sándor elvtársat minden 
szegedi kommunista támogatásáról. A 
mindvégig komoly hangú, nagyjelentő-
ségű szerdai összvezetőségi ülés az In-
ternacionálé fléneklésével ér t véget. 

H o s s z a s h u z a v o n a u t á n 

Kereszfurv kultuszminiszter 
beadta lemondását a miniszterelnöknek 

(Budapest, november 7.) Kresztury 
Ijtzeö szerdán, november 6-án bejelen-
tet'® a parasztpárt politikai bizott-
ságának, hogy visszaadja megbízását 

November 6-án a következő táv-
iratot intézte Nagv Ferenc miniszter-
ei nőkhöz: 

»Közlöm veled, hogy a vaUás- és 

közoktatásügyi miniszteri tisztségre*-
lemondok.* 

A Keresztury Dezső lemondása kö-
rül keletkezett hosszas huzavona ezzé) 
vegetért es a miniszter, aki nem tudta 
közoktatásunkat meg-felelő demokra-
t ikus irányba t e r e m , á t ad ja helyét 
u tódjának, aki reméljük majd erélye-
sebb lesz ezen a téren. 

November második felétől a z ország minden lakosára 
kiterjesztik a cukorellátást 

(Budapest, november 7.) Ez év no-
vemberétől k«zdve a cukorgyártás 
várható eredménye lehetővé teszi, hogy 
nemcsak a gyermekek és anyák, ha-
nem az ország valamennyi lakója, 
rendszeres cukoré Hatásban részesül-
jön. A 12 évet be nem töltöttek "havi 

40 dekát, a 12 évet betöltöttek 20 de-
ká t . a terhes és szoptatósaaiyák 60 de-
ka cukrot kapnak majd. Tekintettel 
a r ra , hogy a cukorgyártás nemrég- in-
dult megl a november havi fe jadag 
valószínűleg csak a hónap második 
felében lesz kiosztható. 

Tito hajlandó átengedni Triesztet 
Goriziáért 

Az olasz Kommunista Párt vezére nyilatkozik Titóval folytai o« 
tárgyalásairól 

(Névvyork, november 7.) A külügy-
miniszteri tanács szerda délutáni ülé-
sén eimaradt az a döntó fordulat, 
amelyre számítottak, amennyiben a 
trieszti kérdésben n e m sikerült meg-
egyezésre jutni annak ouenere, hogy 
a jugoszláv kiküldött több enged-
ményt jelentett be. 

Amig a külügyminiszterek tana-
csában nincs &ok remény, hogy a 

trieszti kérdésben megegyezés jöjjön 
tétre, -addig római jelentés szerint Ju-
goszlávia és Olaszország egymásközti 
tárgyalásai Során sikerült minden va-
rakozas enenerc megegyezésre jutni. 
Togliatti, az olasz kommunista part 
főt i tkára Belgrádban járt , ahol tár-
gyalásokat folytatott Titó marsaiiai 

Togliatti belgrádi útjáról való visz-
szatértében nyilatkozott a sa j tó kép-
viseíöínek. Togliatti kijelentette, hogy 

Titó tábornagy haj landó beleegyezni 
abba, hogy Trieszt Olaszországhoz 
tartozzék, azzal a feltétellel, hogv Ju-
goszláviának engedjék á t Oorizía vá-
roskát, amelyet m é g az olasz küí- * 
ügyminisztérium adatai szerint 'is 
szláv többség lakja. 

106 vádlott egy feketecséplési 
ügyben 

(Szeged, november 7.) A szegedi 
törvényszék uzsoratanácsa november 
19-én egy csapat feketén csépeltetó 
gazda ügyét tárgyalja. Ezúttal a vád-
lottak nagy szániára való tekintettel a 
helyszínen tárgyal. Az ügyben ugyanis 
108 vádlott van, A tárgyalást Felsőköz-
ponton az ottani katolikus kultúrház-
ban tartják meg. 


