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Dr. Zöld Sándor nemzetgyiilési képviselő elvtárs dohánygyári nagy beszédével 

indította el a Magyar Kommunista Párt szegedi választási harcát 

Zsúfolt villamosok ontják a dohány-
gyár udvarán gyülekező sokezres tö-
mését a Magyar Kommunista Párt 
slso szegedi választási taggyűlésére. 
A gvár nagy raktárhelyiségét nem-
eetiszinü "és "vörös zászlódiszbe'vonták 
az ünneplő munkáskezek, hogy méltó 
(keretek közt hallgassák meg dr. Z ö I d 
Sándor elvtárs, nemzetgyűlési képvi-
selő beszámolóját. A rekkenő hőség-
ben figyelmesen hallgatta végig a 
többezres tömeg az állandó tapsvihar-
rai félbeszakított beszámolót. A gyár 
hatalmas udvarán kinnrekedt tömeg 
egy része a kultúrteremben összezsú-
folva, állva figyelte a hangszóróval 
közvetített beszédet. 

Az Internacionálé eléneklése után 
T o m b á c z Imre elvtárs, nemzetgyű-
lési képviselő a nagyszegedi végre-
hajtóbizottság nevében üdvözölte a 
szegedi kommunistákat. Méltatta au-
gusztus l-nek jelentőségét. A forint 
születésének említésekor szűnni nem 
akaró lapsvihar közepette percekig 
ütemesen éltették Rákosi Mátyás mi-
niszterelnökhelyettest. A mikrofon elé 
tépő dr. Zöld Sándor elvtárs percekig j 
nem tud szóhoz jutni az ütemes él-' 
»elés miatt. 

— Azért hívtuk össze az elvtársa-
kat — kezdte beszédét Zöld elvtárs — 
hogy beszámoljunk azokról a politi-
kai és gazdasági körülményekről, 
amelyek között választási küzdelmünk 
megindult. Ugy országos, mint szegedi 
vonatkozásban ismertetjük az elvtár-
sakkal eddig elért eredményeinket és 
rámutatunk azokra a tennivalókra, 
amelyeket a választás sikere érdeké-
ben el kell végezni. 

Beszéde további során kitért azok-
ra a gazdasági és poülikai*nehézsé-
gekre, amelyekkel az 1945-ös nemzet-
gyűlési választások óta meg kellett 
küzdeni és amelyekkel sikercsen meg 
is küzdöttünk. 

Az MKP győzelme elveszi 
az árdrágítók Jókedvét 

— A Kommunista *Párt volt azt 
egyetlen, amely nemcsak tiltakozó 
szavát emelte fel a. fokozódó drágaság 
ellen, hanem hatalmas tömegtünle-
lésckel szervezett és követelte az ár-
drágítók halálbüntetését. A dolgozó 
tömegek minden erélyes követelése és 
« kiszabott halálbüntetések ellenére 
a feketézők jelenleg is kitűnő egész-
ségnek örvendenek és ha a, választás-
itól az MKP nem kerül ki döntő fö-
lénnyel, akkor ezek a feketézők a 
.ízemébe nevelnek azoknak, akik ha-
lálbüntetésüket követelték. 

Alkotmányvédők 
a Kisgazdapártban 

A reakció mesterkedéseiröl és a 
"Kisgazdapártban beállolt demokra-
likus változásokról szólva Zöld elv-
társ megállapította: Szegeden a Kis-

Beszéll ezután a Nemzeti Függet-
lenségi Front szükségességéről, majd 
kitért a Független Magyar Demokrata 
Pártra, Balogh páter szánalmas alsó-
központi zászlóbontására is. 

— Ex a zászlóbontás oíyaa te-
metési hangulatban történt, 
mintha az ott összegyűlt hall-
gatók valami nagy halottat gyá-
szoltak volna. 
* 

A Sulyok-pár! bukásához 
mi is hozzájárultunk 

— Hónapokkal ezelőtt egy uj párt 
kezdett szervezkedni itt Szegeden. Az 
uj párt, Sulyok pártja magával ra-
gadta a Kisgazdapárt jobboldali tö-
megeit. 

Azonban ml ezt a pártot fa-
siszta pártnak nyilvánítottak és 
mint ilyen elten felléptünk és 
hónapokig tarló szívós munkával 
Itt Szegeden is elértük, hogy a 
Sulyok-párt sokkal hamarabb 

A választási szövetség kérdéséről 
előadta* hogy az MKP javasolta, 
hogy a választás alkalmával ne 
egymás ellen harcoljunk*, hanem 
* közős és főellenség* a magyar 
reakció ellen. 

— A választási szövetség nem azt 
jelenti — folytatta beszédét Zöld 
elvtárs —* hogy közös listával me-
gyünk* hanem azt jelenti,, hogy 
mind a négy párt külön listával in-
dul és a külön listákra leadott sza-
vazatok arányában részesül a man-
dátumokból. Ebből sokan azt kö-
vetkeztették. hogy most már ne-
künk mindent közösen kell csinál-
nunk a szociáldemokratákkal. Szó 
sincs erről. Mi tartjuk magunkat 
a választási szövetség, feltéleleihez, 
de azon az uton megyünk* amelyet 
a magyar nép számunkra kijelölt. 

A demokrácia és az egyház vi-
szonyáról szólva örömmel állapi-

bukott "el, mint országosan és,, totta meg Zöld elvtárs különösen 
hogv o.s&ágosan Is elbukott, ah- a legutóbbi időkben érezhető kö-

zeledést. Az egyház hivatalos lapja, 
az Uj pmber a inult belek során 
olyan cikkeket jelentetett meg, 
amelyek világviszonylatban is fel-
tűnést kellettek. Ezek a cikkek elis-
merőleg nyilatkoztak a Kommu-
nista Pártról. 

hoz. szegedi elvtársaink munkája 
is nagymértékben hozzájárult. 

a rstfiyok-part Szegeden megszűnt és 
a Sulyokkal rokonszenvezök nagy ag-
godalommal tekintenek a választások 
elé és nagy zavarban Vannak, mert 
nem tudják, hogy hova csatlakozza-
nak. A hirek szerűit Szegeden is meg-
alakul a Pfeiffcr Zoltán nevezetű, 
jólkereső ügyvéd által alapított párt 
és reményKcdik, hogy a jobboldali 
elemek hozzá jögnai csatlakozni. 

Egyedül a tni pártunk (halal-
ihas taps) az, amely szilárdan, 
töretlenül harcol a nép ügyé-
éri és-szilárdan áll a központi 
vezetőség és Rákosi elvtárs 
mellett. (Olemes, hosszantartó 
éljenzés.) 

A Munkásszövetkeze! 
letöri a burgonyaárakat 

Az 1947-es gazdasági eszlendő 
kokkal jobban zárult* mint az elő-
ző. Élelmiszer* gabona, iparcikk a 
kövelkező hónapban és különösen 
most* augusztus 1-én. hogy a há-
roméves terv megkezdődött, meg-
felelő mennyiség fog jutni a dol-
gozók számára. 

szabadulás utáni első országos kon 
gresszusa. A kereskedelmi és ipar-
kamara nagytermében gyűlt össze a 
kongresszus nagyszámú résztvevőbe. 
Dr. P u r j e s z itéla egyetemi tanár 
üdvözölte közvetlen szavakkal a meg-
jelenteket, a kormány, a város, a kü-
lönbző szervezetek, üzemek kiküldöt-
teit és az ország legkülönbözőbb ré-
széről idesereglett vöröskeresztes ve-
zetőket. Az elnöki tisztet S z i l á g y i 
Ferenc OTI-igazgató, a miskolci szer-
vezet vezetője töltötte be. 

V á 11 a y Gyula országos ügyvezető-
igazgató tartott ezután előadást a Ma-
gyar Vöröskereszt béke-célkitűzéseiről. 

Bazdiúári korifeusai maTsTrók akik! n c m z e t i kapcsolatairól, valamint or-cazaapart Konieusai ma is azox, anuc arAar,„ . i,„t*.; !„„,-, 

Megkezdődött a felszabadulás utáni 
első Vöröskereszt-kongresszus Szegeden 

Szombaton reggel 'kezdődött meg dig az egyes szakbizottságok beszél-
Szegeden a Magyar Vöröskereszt fel- lék meg tennivalóikat. Délután több 
szabadulás utáni első orszácos kon- szeeedi ovárba Iá leírattak eí és mim-

Nagy Ferenc idején voltak. Semmi-
féle" különösebb változás nem történt 
és hogy ez így van, legjobban .bizo-
nyítja az. hogy amikor a Kisgazda-
pártban a B. Szabó István volt MEP-
fcortes vezetésével alkotmányvédő 
l)Iokk megalakult, a szegedi Kisgazda-

számos és helyi jellegű vöröskeresztes 
problémákról. 

A nagy lapsokkal fogadott előadást 
több hozzászólás követte, majd dr. 
P á I y i Márton miniszteri tanácsos, 
ügyvezető elnök a gyár vöröskereszt-
problémáját ismertette és megvilágí-
totta, hogy miként kapcsolódhatnak be 

párt maradéktalanul csatlakozott az *"""-' ~~ 
olkotmányvédőkhöz és a képviselője- « g S ^ o i t? Vöröskereszt 
leltjeik, ákiivnek nevei szőnyegen ío-1 mmkájíba. Rámutatott arra, hogy 
rognak, olyanokból kerülnek ki, akik 
Dobi Islvánrój, a Kisgazdapárt demo-
kratikus vezéralakjáról mint »csoze«-
ról emlékeznek meg és azt híresztelik," 
thogy Dobi és a Kisgazdapárt »Ieie-1 

küdt • kommunistáknak?. 

a Vöröskereszt pártpolitikától 
mentes intézmény és szociális 
támogatást nynj!" minden rászo-
rulónak. 

A megbeszélések után közebéden 
vettek részt a megjelentek, utána pe-

szegedi gyárba látogattak el és mun 
kásjóléti, valamint munkásegészség-
ügyi szempontból tanulmányozták a 
munkát. Este ünnepi díszvacsorát 
rendeztek. 

Letörtük a burgonya árát ís m 
hogy tna Szegeden a burgonya 
árát le tudtuk szorítani, ki kell 
emelni a Munkásszövelkezct 
munkásságát* amely kommu-
nista vezetés alatt áll x 

és hetek óta dolgoznak azon, hogy 
állandőhn ujabb és olcsóbb burgo-
nyamennyiséget dobjanak piacra. 
Nem utolsó eredmény az sem, hogy 
ma jobb a kenyér* mint néhány 
nappal ezelőtt volt. 

Megemlékezett Zöld elvtárs acél-
tudatos kommunista városvezető-
ségről is éz arról* hogy 

a kommunista frakció egyedül 
az összes lÖbbi pártoknál 
együttvéve több indítványt 
nyújtott be a dolgozók érdeké-
ben. 

— Elvtársak* nem kell szégyel-
nünk rámutatni az üzemi bizottsá-
gok által elért eredményekre. A 
kommunista üzemi bizottsági tagok 
és bizalmiak lulszerényen viselked-
tek. Nem hangoztatták eléggé, hogv 
mit tettek a dolgozókért és hagy-
ták kisajátítani az általuk elért 
eredményeket. 

— Kommunisták! Elvtársak! A vá-
lasztási harc megindult. Csatasorl« 
kell állni minden kommunistának. Le-
gyenek tudatában, hogy egyetlen- párt-
nak sincs olyan fegyelmezett, iskolá-
zott, harcos, szervezett gárdája, mini 
nekünk. Mindannyiunknak össze kell 
fogni és ugy kell dolgozni, hojnr a 
választások pártr.nk teljes győzelmé-
vel végződjenek. Bizunk abban, hogy 
a szegedi kommunisták megértik • 
harcos felhívást és teljes szívvel 'és 
lélekkel bekapcsolódnak abba a mun-
kába, amelynek eredménye ei fogja 
dönteni, hogy Magyarország szilár-
dan és visszavonhatatlanul a népi 
demokrácia 'utján előrehalad, meg-
erősödik Magyarországon a demo-
krácia, megizmosodik a Magvar Kom-
munista Part. A ip agyar dolgozóknak: 
a jóléte olyan mértékben fog emel-
kedni, amilyen mértékben az 1947-es 
választásokon a magyar nép a Kom-
munista Pártra fog szavazni — fejezto 
be Zöld elvtárs szűnni nem akaró 
lapsok közt beszédét. 

Tombácz Imre nemzetgyűlési kép-
viselő zárószavai után az Interna-
cionálé eléneklésóvel ért véget a jól-
sikerült taggyűlés. 
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Révai József eSvtárs beszél 
Kiskundorozsmán 

Vasárnap délelőít Szegedre érkezik Révai József elvlárs, Szeged 
város nemzetgyűlési képviselője, aki legutóbbi szegedi ul ja alkalmá-
val a jégkár nagyságái tekintette ineg és gondoskodott a jégkáro-
sultak megsegítéséről. Révai József elvtárs közbenjárása a legtelje-
sebb mértékben eredményes volt. Közbenjárására pénteken Vas Zol-
tán miniszter elvlárs, a GF lőt itkára Is megszakította belgrádi út-
ját, hogy a helyszínen intézkedjen a jégkárosullak megsegítése ügyé-
ben. 

Ma délelőtt Szegedről Kiskundorozsmára megy Révai József 
•elvlárs, ahol a piactéren a falu és környéke lakóinak mond délelőtt 
11 órakor beszédet. Szeged környékének parasztjai nagyszámban je-
lennek ineg a gyűlésen megköszönni. Révai József elvtársnak* hogy 
a Magyar Kommunista Párt a nehéz időkben a dolgozó parasztság 
mellé áü. Olt lesz a gyűlésen Kiskundorozsma népe, hogy tüntessen 
Révai József elvtárs és a Magyar Kommunista Párí csongrádmegyei 
választási listáján szereplő Bodor Károly elvlárs mellett*aki a Kom-
smmísta Párl dorozsmai szervezetének titkára. J 


