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Piros László: 

Demokráciánk olyan mértékben halait előre, 
ahogyan a szakszervezetek erősödnek 

Megkezdődött a csongrád megyei szakszervezeti értekezlet 
68.000 szervezeti munkás van Csongrádmegyéhen 

lók, meri büszkén jelenlheli, hogv (Szeged, március 1.) A esongrád-
megvei szakszervezetek küldöttei 
március 1-én és 2-án megyei ér-
tekezletre gyűllek össze Szegeden. 
A szakszervezeti székház ez alka-
lommal ünnepélyes zászJódiszl öl-
tölt. A konferencián a küldött 
ken kivid megjelent Piros László 
és Andrási Antal, in Szakszervezeti 
Tanács kiküldöttei, .ezenkívül 'dr. 
Pálfv György főispán, l íénes í.eó 
polgármester, AnlaliTv György Ur. 
helyettes polgármester és örley 
Zoltán altábornagy és a munkás-
pártok, yalamjnl a' Parasztpárt 
küldöttei. 

Az. Internacionálé elének ése 
Után id. Komócsin Mihály, a rsnn-
grádmegyei szakszervezetek liP 
kára üdvözölte ;f. küldöttekel és-a 
Vendégekel. A konferencia iczután 
megválasztotta elnökségét, mely-
nek tagjai a következők: Bozókl 
Lajos, Sjmon József, BernállP And-
rás, Piószeglty .Ferenc iés Török 
Ferenc. Bozóki Lajos mondott! kö-
szönetet a konferencia megválnsz-
tott elnökségének nevében, 'majd 
a pártok szónokai tolmácsolták 
üdvözlerüket a konferenciának. 
Tontbácz Imre nemzetgyűlési kép-
viselő. az MKP magy,szegedi vág-
rehajtóbizottságának nevében üd-
vözölte a konferenciát 'és annak 
résztvevőit. Majd Papdí György 
a Szociáldemokrata és Takács Bé-
la, „a Nemzeti Parasztpárt neveben 
beszéltek. Dénes Leó Szeged vá-
ros nevében üdvözölte a konfe-
renciát. « 

„Tűnjenek el azok, 
akik segítettek az össze-
eskütöknek" 

Piros László a ^Szakszervezeti 
Tanács helyettes főtitkára tartott 
általános beszámolót. Beszéde be-
vezető részében rámutatott, miért 
van szükség a megyei4' konferen-
ciákra. A központ igy értesül a, 
problémákról, tennivalókról1 és a 
szakszervezeti munka igy kapfterv-
szeriiséget országos viszonylatban 
is. Piros László ezután rámutatott 
a szakszervezet kétéves munkájára. 
Vázolta a harcot, amelyet a szak-
szervezetek felszabadulás után vív-
tak. egyrészt a szakszervezetek 
megerősítéséért, íjiásrészt az or-
szág újjáépítéséért és a harcot a 
reakció ellen. Piros László ki-
emelte az üzemi bizottságok ielcn-. 
tőségéi, a szakszervezeti 'munka-
közvetítést, p kollektív szerződé-
seket, ami mind' a megerősödött 
szakszervezet alkotó munkájának 
a gyümölcse. Rámutatott, hogy a 
szervezett munkások mindent oda-
adtak az ország újjáépítésének ér-
dekében. 

ségei bezzeg nagyon is politizálnák 
és ez az oka, annak, liogy nz állan-
dósult belpolitikai váság veszé-
lyezteti az újjáépítés tempóját. Az 
összeesküvés, melyet demokratikus 
rendőrségünk, élén Itajk László 
belügyminiszterrel leleplezett, bi-
zonyítja, hogy a szakszervezetek 
álláspontja helyes, mikor az or-
szág ügyeinek Intézését a.nép fiat-
ra akarja bízni. t szakszervezeti 
munkásság követeli, hogy necsak 
az összeesküvés résztvevőt nyerjék 
el büntetésüket, (le (ö ljenek el 
a/ok is, akik akarva. iu-m akarva 
segítették az összeesküvőket. A le-
leplezett összeesküvés azl bizonyít-
ja, hogy a magyar demokráciának 
hatalmas fordüiato! kel tennie hal-
felé. Ezért kell erősiteni4'a mnnkás-
egységel. Ez a magyar munkásosz-
tály történelmi parancsa. 

Piros László a továbbiakban rá-
mutatott a szakszervezet előtt álló 
feladatokra. A fejlődés érdeke meg-
kjvánja a nyugodt politikai hely-
zetét. amelynek gyümölcse a dol-
gozók életszínvonalának emelkedé-
se lesz és a munkanélküliség meg-
szűnése. Ezt a munkál azonban 
csak tervszerűséggel tehet elvégez-
ni. A kél munkáspárt kidolgozta a 
nemzet felemelkedését szolgá'ó há-
roméves tervet, melyeknek össze-
egyeztetés e folyamaiban van. Piros 
László a továbbiakban kövelelte 
még, liogy az üzemi bizottságok 
jogkörét ki kell bőviteiy, a szak-
szervezeti törvényt meg [kell alkot-
ni és sürgősen él kell végezni az 
oktatás munkáját, hogv tömeg-
szervezetből minőségszcrvfvet le-
gyen. Az ujgazdák megsegítésének 
szükségességére mutatott még rá 
Foglalkozott még a szakma&brluti 
szervezkedéssel szemben az ipari 
szervezkedés előnyeivel. Alajn+iagy 
hatású beszédét a* következzél *za-' 

fejezte be: Demokráciánk 
mértékben halad elure. 
a szakszervezetek erőslyl-

vakkal 
olyan 
ahogy 
nek. 

Komócsin 
szervezeti 

Mihálg 
beszámolója 

Piros László előadása után1 rövid 
szünet volt. Majd id. Komócsin 
Mihály számolt he u megyei 'szer-
vezel munkájáról. Beszámolójában 
foglalkozott azokkal a nehézségek-
kel. melyekkel a csongrádmegyei 
szakszervezetnek a szervezkedés 
kezdetén le kellelt küzdenie.rAíkle-
rikális és nagybirtokos reakció a 
múltban mindent elkövetett,, hogy 
lejárassa a szakszervezetek tekin-
télyét. Igy tulajdonképpen Csong-
rádmegyéhen a szervezést felvilá-
gosító munkával lebetelt csak cl-

_ végezni. Nagy nehézségek voltak 
A reakció elleni harccal fog'al- a 7 'értelmiség beszervezése kjirül. 

kozva kifejtette,, hogy. a dolgozók 
.•a társadalmi rendet csak ugv tud-
jják megváltoztatni, ha politizálnak, 
ll'.zérl szükséges, hogy a szakszer-
vezetek politizáljanak. A nép ellen-

Kezdetben az idegenkedést kellett 
leküzdeni, majd a szervezetbe be-
furakodott reakciót eltávolítani. 
Ezeket a nehézségeket azonban 
Csongrádmegyében már leküzdöt-

jMündenUi figyelmébe ! 
f /^ulirotlak tiszteletlel jelentjük. 

hofeA' a z Egyesült Amerikai íílm-
gvárkk csucsszervezele a MOPF.X 
a BELVÁROSI MOXI-han kedden 

! bemutatásra kerülő harmadik ri-
lágfilmjélicz az 

MÜHAU 
került bemutatásra. Budapesttel 
együtt keddtől a Belvárosi mutatja 
be'. 

című 2 millió dotíárosFÖriás: színes 
filmjéhez nem *rl előzetes filmet, 
igy hát nem tudunk szemelvénye-
ket sem bemutatni a filmből. A 
film a világ minden iáján az ed-
digi legnagyobb sikereket is verve 

A Belvárosi 
igazgatósága 

mozi 

pillanatnyilag a meg ve területén 
több mint £8.000 szervezett mun-
kás van. 

Id. Komócsin Mihály nagysike-
rű beszámolója után megindult a 
nívós vita és hozzászólás, melyek-

re Piros László minden részlet-
re válaszolt. A konferencia a 
késő délutáni órákban ért végei 
Este a Széchenyi filmszínházban' a 
Ködös Ifjúság cimü orosz filmet 
nézték meg a konferencia résrtve-
v ő i 

Vasárnap /léíclőtt 8 órakor foly-
tatódik a konferencia Andrási An-
tal. a Szakszervezeti Tanácsi kikül-
döttének Szervezési beszámolója-* 
va!. Kzulán az oktatási, nőkérdés, 
társadalombiztosítás, mez gazdasá-
gi és szövetkezett kérdések ismer-
tei-sere kerül a sor. Vasárnap dél-
után ö órakor a Munkás Kultur-
szóvet'ség ünnepi műsorral szóra-
koztál ja a konferencia résztvevőit 
és hozzálarlozójt a szakszervezeti 
szók ház U ultu r len nélícn. 

Válasz a muülsissán haiározatáia 
Nap. mint nap érkeznekfhozzánk 

a szegedi üzemekből értesitések, a 
munkásság egyöntetű határozatá-
ról. melyekben javaslatot tesznek 
a munkáspártoknak, p Nemzeti Pa-
raszt Pártnak- és a szegedi szak-
maközi bizottságnak a Baloldali 
Blokk helyi intézőbizottságának a 
megalakítására, örömmel olvassuk 
ezeket a határozatokat, amelyek 
újból meggyőznek bennünket a 
szegedi munkásság politikai fele-
lősségéről és helyes látásáról. A 
munkásság helyes politikai, takti-
kai érzékével ezúttal is fején ta-
lálta a szöget. MMyesen ismerték 
fel, hogy a jelenlegi belpolitikai 
helyzeiből he yijelcntőségü követ-
keztetéseket is kell levonni. Vilá-
gos és pontos lielyzelismeretet lült-
röz vissza határozatuk, amikor je-
lentőségteljes politikai lépésre ösz-
tökélik .a Baloklali Blokk pártjai-
nak szegedi szervezetei!. Az ellen-

-ség, az összeesküvők, azok cinko-
sai veszélyeztettek áMariiban a de-

ájjikráciát, az ország .rendjét és 
nyugalmát. Ez- a veszély mér. lei-
bé»ti.kisebb, de helyi jelentős'gé-
ben hasonló mértékben ál fenn a 
szegedi koalíciót furó-faragó renk-
ciósok (ítészéről. ' 

Az összeesküvők egy része már a 
nép birál'előtt fele (tettéért.' Az ösz-
szeesküvök nagykiterjedésű front-
ja még teljesen felgöiigyö'itvenin-
csen, csók ezután lesz. Nem elég 
rendőri és bifói uton lezárni a 
nemzet léto ellen törőlárulókifront-
ját, fel kell- vetni a politikai fele-
lősség kérdéséé is. Országosan és 
helvilcg rá ko'l mutatnunk - ami 
nagvon könnyi'tt feladat - azokra, 
akik személy .sztörint felelősek a 
nyugalom és békés együttműködés 
áilandó l'e'horilásáérl. Véget vetniI 
a válságnak csak ugv lehet, ha ! 
az k. akik fent vagy iont f'ele'ősek. 
a bekövetkezett eseményekért, pl-1 
távolodnak a politikai é l t tő l . Ed-
dig valahányszor kiéleződött a lap-, 
pangó Válság, mindig jÍ7,,dto-lé«t, 
hogy a felelős tényezők véllek ka-
lapjukat — és maradtak. A z ^ z - j 
szeesküvés mérete és mélysége,, fi 
magvar nép egyetemességének cií-. 
deke, egyformán, parancsolólagié-' 
ja elő, hogy azok, akik részesei a 
válság állandósításának, végérvé-
nvesen eltűnjenek a magyar no le 
lika küzdőteréről. Valójában ezt 
fejezik ki a szegedi üzemek dol-
gozóinak hangulatát a mult héten 
hozott határozatok. Hogy a he-
lyes helyzetelemzésből helyes kö-
vetkeztetéseket vonjunk le, ió" gya-
korlati lépést tegyünk, azért ia : 
vasolják a Baloldali Blokk helyi 

szervej intézőbizottságának meg-
alakítását. 

Mi, kommunisták üdvözöljük és 
helyeseljük ezt a javásSatot.'A .Ma-
gyar Kommunista Párt szegedi fe-
lelős vezetői készen állnak a mun-
kásság javaslalának gyakorlati 
megvalósításúra. Bizonyosak, va-
gyunk benne, hogy testvéri szü-
v'etségesejnk is hasonló nézetet val-
lanak. Akarják az intézőbizottság 
megalakítását, nem azért, mert el-
lenkező esetben nem szülne jó vért 
a munkásság körében. hanem 
mert látják éppúgy*, mint mi, hogy 
ezzel a közös lépéssel nagyot len-
dítenének a demokrácia szekerén, 
a munkásegység és a munkás-pa-
raszt szövetség megerősítésén sze-
gedi vonatkozásban. Á szegedi! üze-
mek munkásai fejetelet kérnek ha-
tározatukra. Mi megadjuk a fele-
letei, adják meg testvéri szövetsé-
ges társaink is. . 

— Kedvezményes*™ Péti-só és 
szupert oszfátli*/ juthatnak a 'gaz-
dák. Illetékes helyrőt közlik ve-
lünk, hogy a szegedi gazdatársa-
dalom a gazdasági felügyelőség ut-
ján kedvezményesáru Péti-só ér, 
szuperfoszfátot kaphat. A mülrá-
gyautalványokat az igénylő gaz-
dáknak .a gazdasági felügyelőség 
adja ki, ahol a kiosztási feltétetek 
is megtudhatók. • 

i h i 

Boldog a mama 
Örül a baba . . . 

van már 

babaszappan 
babaolaj 
babakrém 
pabahintöpor 

Thiosept bőr fe r tő t len í tő o la j fel-
haszná lásáva l készült fe lü lmúl -

ha ta t lan bőrápoló i ze r . 
Kapha tó minden szaküz le tben . 

Gyár t j a 

M. Drio!müvek R.-T. 


