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Az M K P nagyszegedi pártértekezlete tiltakozik 
a szlovákiai magyarüldözések ellen 

Farkas Mihály elvtárs központi főtitkárhelyettes kül- és belpolitikai 
beszámolója — Zöld Sándor: „A pártvezetőség feladati?, hegy a magyar 

dolgozó népet a kongresszusunk által kijelölt útra vezesse" 

A Magyar Kommunista Párt folytatja harcét a drágaság letörésére! 
(Si.egcd, november 25). A _ RLsy«i 

Kommunista' .Pár. nagyszegedi pártbi-
zottsága vasárnap páiiertekezletet - tar-
tott „ Kályin-ten székházban az összes 
nagyszegedi pártszervezetek küldöttei-
nek részvételével. 

Az Internacionálé eléneklés'. után 
Tombácz Im.e elvtárs, nemzetgyűlési 
képviselő, a nagyszégedi pártbizottság 
elnöke nyitotta, meg » pártértekezletei, 
üdvözölte az értekezlet résztvevőit 
Farkas Mihály elvtárs, főtitkárhelyet-
tes, nemzetgyűlési képviselőt, a 

Szociáldemokrata Párt kiküldötteit, dr. 
Antalffy György helyettes polgármes 
tert ós Komáromi István elvtársakat. 

Az értekezlet ezután megválasztotta 
elnökségét, melynek tagjai a követke-
zők lettek; Farkas Mihály, dr. Zöld. 
Sándor, Tombácz Imre, Dénes Leó, 
Agócsi János, Kovács István, Perjési 
László és Lovászi Imre. A napirend el-
fogadása után Farkas Mihály elvtárs, 
nemzetgyűlési képviselő a MKP köz-
ponti vezetőségének tagja tartotta meg; 
politikai beszámolóját. 

Farkas Mihály elvtárs politikai beszámolója 
— Teljesen téves uton jár a reak-

'ció, amikor egy eljövendő harmadik 
háború esélyevei számol — mondotta 
beszédében Farkas elvtárs. — Ezt a 
háborút a Szovjetunió és az angolszá-
szok közti látszólagos ellentétre alapít-
ják Tény az, hogy vannak ellentétek, 
azonban ez inkább a . békére vezető 
kitlönbözö elképzelések összeütközése. 
Az angolszász hatalmak egymás közt 
sem egységesek. E z . megmutatkozott 
már a háború alatt is, amikor Roose-
velt őszintén sürgette a második front 
felállítását és azt az angolok ellenez-
ték. Az angol és az amerikai érdekek 
ma is ellentétesek, mert a háborúból 
Amerika megerősödve került '-ki és im-
perialista politikát folytat Angiiával 
szemben is. Angliának ez ellen áz im-
perialista politika ellen barátokat keli 
szereznie, igy többek között jóviszóny-
ban kell lennie a- Szovjetunióval is. 
Amerika viszont egyedül nem vezethet 
támadó hadjáratot. 

Európa bal le ié to lódik 
Beszélt ezután Farkas- elvtárs a 

Szovjetuniónak a népek szabadságáért 
vívott harcáról. 

Kiemelte, hogy a Szovjetunió célja a 
háború után kialakult demokráciák meg-
szervezése, a felszabadított népek nem-
zeti függetlenségének megóvása,a fasiszta 
maradványok teljes felszámolása, a fo-
kozott építés biztosítása. Ebben a mun-
kájában a Szovjetunió nem áll egye-

düi, segíti Kelet- és Közép-Európa ae-
muK-ratikus államainak tömege. Jugo-
szláviában Titó marsai a kommunista 
párt vezére vezeti népét a demokrácia 
utján, Bulgáriában Dimitrov elvtárs 
vezetésévet abszolút többséget kapott 
áz otiani kommunista párt. Romániá-
ban az elmúlt napokoan megtartott 
választások során elsöprő győzelmet 
aratott a népi demokrácia frontja. A 
reakció pár t ja Maniu és társai elenyé-
sző kisebbségben maradtak. Lengyelor-
szágban a jövő év elején tar t ják a 
nemzetgyűlési választásokat és akik is-
merik a lengyel helyzetet, tudják, hogy 
annak eredménye csak a - baloldal győ-
zelme lehet. A reakciósok szeretik azt. 
állítani, hogy a népi demokrácia a Vö-
rös Hadsereg szuronyain épül fel. Hogy 
ez mennyire nem így van, bizonyítja 
Franciaország példája, ahol orosz had-
sereg nincs, mégis legtöbb szavazatot a 
kommunista párt kapta. Általában 
megállapíthatjuk, hogy Európa politi-
kája bal felé'tolódik. 

Amerika u j kormánya kapitalista 
politikát folytak tehát föltétlenül ki-
váltja az osztályharcot, aminek követ-
kezménye egy harmadik pártnak az 
amerikai demokrácia pártjának kiala-
kulása lesz, amely a szakszervezetekre, 
a parasztságra és a kispolgárságra fog 
támaszkodni. A kapitalista-imperialista 
politikát az amerikai munkásságnak J 
Európa demokratikus népeivel való 
összefogása el fogja szigetelni. 

munkásosztály egysége. Az elmúlt hó-
napokban itt Szegeden a szociáldemo-
krata testvérpártunkkal tovább épült 
a barátság és együttműködés. Szegeden 
azonban szociáldemokrata testvérpár-
tunk elvi meggyőződését a munkásegy-
ségről sok vonatkozásban még nem 
vitte át a gyakorlatba. Meg kell azon-
ban állapítanom, hogy ezért a helyze-

Jönnek a K é m v a d á s z o k ! 
és a Fekete bandifák! 

C s ü ö r ö k B E L V Á R O S I 
Jegyek m á r válthatók 

tért minket is terhel felelősség. 
— A Baloldali Blokk harmadik párt-

ja a Nemzeti Paraszt Párt szegedi vo-
natkozásban a múlt évi választásokból 

•azt a tanulságot vonta le, hogy gyenge 
szereplésének oka az, hogy nem ütött 
meg a választási agitáció során kom-
munistaellenes hangokat. A szegedkör-
nyéki szegény és kisparasztokból álló 
parasztpárti tagságnak az a vélemé-
nye, hogy nem a Kommunista Párt el-
leni állásfoglalás fogja növelni h Pa-
raszt Párt befolyását, hanem a kulák-
ság kiszipolyozó törekvésével szembe ni 
közös harc a- kommunista párti paraszt , 
sággal együtt: és a Nemzeti Paraszt-
pártban lefolytatandó küzdelem saját 
jobboldaluk ellen. 

A Szabadság Párf szegedi zászlóbontása 
és a Kisgazdapárt 

A Kisgazdapárttal kapcsolatban dr. 
Zöld elvtárs megállapította, hogy a 
Szabadság Párt szegedi zászlóbon', ása 
elé nagy nyugtalansággal tekintenek a 
Kisgazdapártban levő demokratikusnak 
nevezhető elemek. Egyáltalán nem tart-
ják lázárinak, hogy a Szabadság Párt 
szegedi és szegedkörnyéki munkája kö-
vetkeztében a Kisgazdapárt befolyása 
közel 60 százalékkal fog csökkenni. 
Nem valószínű, hogy a reakciós Pfeif-
fer Zoltánnak a héten tett szegedi lá-
togatása garantálná a Független Kis-
gazdapárt befolyásának megmaradását. 
A Független Kisgazdapárt Szegeden a 

zsaroló Bereyt is megvédelmezi azért, 
hogy a Bereyre, mint jobboldali expo-
nensre tekintő városi tömegeknek a 
Kisgazdapártban való benntartását biz-
tosítsák. 

— Mindezen jelenségek ellenére a 
falvakban és itt a városban is szám-, 
talani lehetőség van arra. hogy meg-
győzzük a Kisgazdapártot, hogy a kom-
munistáktól való félelmük alaptalan, 
indokolatlan • és hogy a reakciós jobb-
oldallal kötött szövetségük és a reájuk 
való támaszkodás magát a Kisgazda-
pártot dönti romlásba. 

A szegedi pártbizottság szervezeti kérdései 

A belpolitikai válság 
— Amint a külpolitikai fejtegeté-

sekből látható — mondotta Farkas elv-
társ — Magyarországot ezidöszerint a 
demokratikus népek gyűrűje veszi kö-
rül és ez feltétlenül jó hatással lesz á 
magyar dvmpkrácia kialakulására is. 
Természetes, hogy a reakció minden 
országban megindította a harcot a ki-
alakuló fiatal demokráciák ellen, így 
Magyarországon is. A Kisgazdapárt a 
reakciót látszat szerint szolgálatába ál-
lította, ezzel szemben a valóság az, 
hogy a reakció állította szolgálatába a 
Kisgazdapártot. A Kisgazdapárt a re-
akcióval a legélesebb harcot folytatja 
a Baloldali Blokk és elsősorban a 
MKP ellen. 

— A Szociáldemokrata Párt — foly-
tatta beszédét Farkas élvtárs. — 
Együtt működik velünk a népi demo-
kráciáért, de meg keli mondanunk, 
hogy jobboldala a reakcióval akar 
együttharcolni. 

A K i sgazdapárt s z a k í t s o n 
a r e a k c i ó v a l 

— Belpolitikai válság van. A Bal-
oldali Blokk tárgyalásokat folytat a 
Kisgazdapárttal és a tárgyalások gaz-
dasági eredményei már mutatkoznak 
is az iparcikkek árának leszállításában. 
Azonban politikai vonalon nem jött 
létre megállapodás. Es most már ki 

keli jelentenünk: elérkezett az ideje, 
hogy a Kisgazdapárt végérvényesen ra-
dikálisan és határozottan szakítson a 
reakcióval és zárja ki a pártból közel 
száz reakciós képviselőjét. Mi megpró-
báljuk a problémát bukés uton meg-
oldani, de ha így nem sikerül, ha 
minden kötél szakad, rátérünk végér-
vényesen a harc útjára. Erre a harcra 
nem indulhatunk egyedül. Együtt kell 
haladnunk és együtt haladunk a Bal-
oldali Blokk pártjaival, de meg keii 
nyernünk részünkre a paraszti töme-
geket, a kisipari és kiskereskedői réte-
get és az értelmiséget. 

Fokozot t pár tmunkát ! 
— Ennek elérésére fokozott, párt-

munkára van szükség. — Jelentette ki 
Farkas elvtárs. — Fokozni kgH az ap-
rómunkát, küzdeni kell a drágaság el-
len. Jelszavunk: olcsó és elegendő árut 
a népnek, a dolgozóknak. Árellenőrző 
bizottságokat kell alakítani, amelyek-
nek feladata az árak ellenőrzése, az 
árdrágítók feljelentése. Mi nem va-
gyunk híve ok nélkül az akasztásnak, 
de most akasztani kell. 

Beszéde végén, Farkas elvtárs rámu-
tatott- a z MKP nagyszegedi szervezeté-
nek jalentőség.ére. Szegedről egyszer már 
elindult egy gyászos emlékű gondolat, 
a Kommunista Pár t szegedi szervezeté-
nek kötelessége, hogy ennek gyalázatát 
a város nevéről lemossa. 

Zöld elvtárs, ezután ráfér t a szege-
di pártbizottság szervezeti kérdéseinek 
ismertetésére. Beszédében rámutatott , 
hogy a . kongresszus határozatainak 
megvalósítása érdekében az üzemi párt-
szervezetek két feladatot tűztek magiuk 
elé. A munkafegyelem megszilárdítása 
segítségével fokozni a tetmelést és ez-
zel párhuzamosan emelni a dolgozók 
életszínvonalát, biztosítani az üzeme-
ken beiül a íürhető életet. -4 munka-
fegyelem' megszilárdítása nagyjában si-
került. Ennek természetes következmé-
ny;- E termelés emelkedése. Ma már 
ott tartunk, hogy az Ujszegedi Kender-
gyár elérte 1938-as termelése 75 száza-
lékát, ami a juliusi termeléshez viszo-
nyítva körülbelül 35 százalékos növe-
kedésnek felel meg. Hasonló javulás 
tapasztalható a többi üzemekben is. 

Gyűlések , sa j tópropaganda, 
ku l turmunka 

— Á III. Kongresszus után Felső-
város és Ujszegrd kivételével Sze-
ged minden kerületében tartottunk gyű-
léseket. A vidéki gyűléseink általában 
jól sikerültek. Dorozsmán, Sándorfal-
ván, Alsóközponton, Algyőn. Puszta-
mérgesen, Öttömösön, Szőregen. Kü-
bekházán, Deszken falunappal kötötte 
egybe a pár t a politikai gyűlést. 

Foglalkozott ezután Zöld elvtárs a 
sajtó kérdésével és rámutatott a foko-
zott sajtópropaganda szükségére és je-
lentőségére. 

—- A kulturmunkáról szólva —foly-
tatta beszámolóját dr Zöld elvtárs — 
meg kell emlékeznünk a gázgyár kul-
tungárda sikeréről, amelyik országos 
versenyben első lett és elhozta Szeged-
re a győztesnek járó vörös s e l ^ m zász-
lót. De a kend.rg'yár kitüno kulfur-
gárdójáról sem.' feledkezhetünk meg, ez 
a kulturgárda részt vett több faluna-
pon is. 

A Munkás KulturszÖvetség megala-
kulása óta komoly szervezetté nőtte ki 
magát és a Szociáldemokrata Párt ta l 
együtt végzi a munkát. A Munkás Kul-
turszÖvetség munkájába, ha csak mint 
tanácsadókat is be keik vonni a szegedi 
Nemezti Szinház kommunista művé-
szi; it is. 

Kitért még Zöld elvtárs • a tömeg-
szervezetekre és rámutatott a helyes 
fejlődési vonalakra és a tennivalóiba, 
majd beszámolója további részében 
foglalkozott a községi kéifviselőtestü-
leti frakciók jelentőségével és rámuta-
tott a követendő irányvonalra a frak-
ciók életrehivásánál. 

— A szegedi pártszervezeteknek ed-
dig három falujáró csoportjuk volt. az 
év végéig azonban öl .lesz és így ez a 
munka is sokkal eredményesebben fog 
folyni. 

— A III. Kongresszus óta megja-
vult Szegeden pártunknak az értelmi-
ségi tömegek körében végzett munkája 
is — folytatta előadását dr. Zold elv-
társ. — Megalakult és működik egy 

Zöld Sándor elvtárs a kongresszusi határozatok 
végrehajtásáról 

A hatalmas lelkesedéssel fogadott I 
politikai beszámoló után dr. Zöld Sán-
dor elvtárs tartotta meg szervezeti be-
számolóját. 

— Pártunk III. Kongresszusa óta 
közel két hónap telt el — mondotta. 
— Ez alat t az idő alatt minden párt-
szervezet részéről megindult a munka, 
hogy a kongresszus határozatait vég-
rehajtsák. A nagyszegedi pártértekez-

let összehívását egyrészt az tette szük-
ségessé, hogy megvizsgáljuk, mennyire 
mentünk előre a határozatok végrehaj-
tásában. Rá kell mutanunk ezen a 
pártértekezleten azokra az eredmé-
nyekre, amelyeket elértünk, de meg 
kell vizsgálnunk a gyengeségeink 
okát is. 

Jói tudjuk, hogy a magyar de-
mokrácia döntő kérdése, a magyar 

MAGYAR DOHANYJOVEDEK 
gyártmányai különlege-

sek és ízletesek, minden 
igényt kielégítenek 

A ió szivar vagy cigaretta 
karácsonykor és más aí-

* . " * # ' * * 

kalmakkor a legszíveseb-
ben fogadott ajándék 


