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Fegyelmi eljárás indul a Zsurkó-
gyár iisemi bizottsága ellen 

A tábla i* elitélte az árdrágító 
Jehetfotussyt 

U| szellem a szegedi 
paprlkabeváltóban 
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Befejeződött 
a taghönyvcsere 

A tagkönyvcseréyel kapcso-
latos ideológiai és szervezési 
kampány meghozta gyümöl-
•cseit. Nagy-szegeden éppúgy, 
mint az egész országban pár-
tunk nemcsak minőségileg, de 
mennyiségben is megerősö-
dött. Ez a folyamat szép pél-
dája a dialektikus kölcsön-
hatásnak. Demokráciánk po-
litikai és gazdasági megerő-
södése lehetővé lette, hogy 
hatalmas munkalendülettel 
megsokszorozzuk pártunk 
erejét. Ugyanekkor kétségkí-
vül pártunk megerősödése uj, 
még nagyobb feladatok elvég-
zéséi-e leszi képessé pártun-
kat. Az eredmény máris mu-
tatkozik a munkásegység 
megszilárdulásában és a 
Nemzeti Függetlenségi Front 
szorosabb összekovácsolására 
irányuló első lépésekben. 

A tagkönyvesére nálunk 
Nagyszegeden és az ország 
néhány megyéjében már be-
fejeződött. Itt az ideje az 
eredmények kiértékelésének. 
Nyugodtan állithatjuk, hogy 
tagságunk többsége helyesen 
fog! a fel azokat ai feladatokat, 
amelyet pártunk III. funkcio-
nárius konefreuciája elé tű-
zött. Nem tekintették a tag-
könyvcscrél puszta gépie-
sen adminisztratív feladatnák, 
hanem rajta voltak, hogy 
pártunk ebből a nagy szer-
vezési, propaganda és agitá-
ciós munkából megizmosodva 
kerüljön ki. 

Mindenekelőtt a pártbizal-
miak kijelölése és a tizes-
csoporlok megszervezése volt 
a feladat. Ez a munka Nagy-
szegeden ni ár régebben meg-
indult, dc csak a tagkönyv-
cserével nyert igazi lendüle-
tet. Sokan' önként jelentkez-
tek pártbizalminak, mert be-
látták, hogy nem kevesebbről 
van szó, mint arról, hogy uj 
funkcionárius kádert adjunk 
a pártnak, amely a pártmun-
ka legszélesebb alapzatát ké-
pezi. Több mint 1200 ujpárt-
funkaionáriust nyert Nagy-
szeged területén pártunk, akik 
lelkesedéssel, odaadással fog-
tak munkához. Több falusi 
párlbizalmi háromszor-négy-
szer Is magtett 5 kilométert, 
liogy meglátogassa a rábízott 
párttagot. Nagv érdeklődés 
nyilvánult még a pártbizal-
niiaknál a pártsajtó és párt-
kiadványok iránt, ami azt 
mutatja, liogy komolyan vet-
ték és veszik a párl ideoló-
giai megerősítésének feladtát. 

A tagkönyvcsere során tar-
tott gyüléskampányban funk-
cionáriusaink közelebb kerül-
tek a párttagsághoz. Soha 
sem. tapasztalt in ér tékben vet-
tek részt párttagjaink ezeken 
a gyűléseken. A közvetlen 
érintkezés lehetővé le'te, hogy 
a nagyszegédi végrehajtóin- ' 
zottság még jobban megis-
merje helyi szervezeteinek a 
problémáit, gyengéit és ezzel 
megteremtette az alapját az 
alapos és eredményes átszer-
vezésnek. 

A pártbizalmiak tömegfel-
vüágosíló munkájának nyo-
mán érezhetően megváltozott 
a városban, a falun és lányán 
egyformán a dolgozók viszo-

S évi fegyházra ítélték 
a silány munhásbahancsot gyártó 

Zsurkó Jánost 
100.000 forint vagyoni elégtétel a mellékbüntetés 

Hatalmas érdeklődés mel-j tatólagosan elkövetett árdrá-
lett hirdette ki ítéletét amun- gitó visszaélés bűntettében és 
kásbjróság Zsurkó János ci- ezérL nyolcévi fegyházbünlc 
pőgyáros bűnügyében. Dr. ' 
Vadász István államügyész 
súlyos büntetés kiszabását 
kérte, mert kapzsiság vezet-
te a gyárost arra, hogy a,\kis-
emberek típusi ábbelijéből 
szerezzen vagyont minőség-
rontás utján, hogy ebből ön-
magának jobblétet tudjon 
biztosítani. 

A munkás hiróság bűnösnek 
mondta ki Zsurkót folytató-
lagosan elköyetett közellátás 
érdekét Veszélyeztető bűn-
tettben és egyrendbeli foly-

tésre, 5 évi jogvesztésre, 30 

ezer forint pénzbüntetésre, 
100.000 forint vagyoni elég-
tétel megfizetésére itéltc. öt 
évre kitiltotta Szegedről, ci-
pésziparengedélyét örök idő-
re elvonták, azonnali cégtör-
lést rendeltek el, öt évre el-
tiltották a cipőkeneskedép 
gyakorlásától, üzlethelyiségét 
igénybe veszik és az ítéletet 
köteles saját költségén hírla-
pi lag közzétenni. 

Uj házale'nököt 6s háznagyot választ a képviss öház 
Budapesti lapjelentés szerint 

a lemondott Kéthly Anna és 
Szeder Ferenc helyére a Szo-
ciáldemokrata Párt a házalel-
nöki tisziére Molnár Ferencet, 
Ariig a háznagyi tisztségre Mónus 
Illésnét jelölte. 

A jobboldal felszámolását követelik 
Szeged baloldali szociáldemokratái 

Negyven baloldali szociálde-
modrata szerdán memorandu-
mot intézett Papdi György elv-
társhoz, a Szociáldemokrata 
Párt szegedi főtitkárához, amely-
ben az alábbi követeléseket ter-
jesztett étt elő: 

"Alulírottak, akik a Szociál-

N. 

4 nyomdai munkásság m&gtagadta 
az Uf Ember előállításúi 

Budapesti lapjelentés szerint az »Uj Ember«-l előál-
lító nyomda munkásai olyan határozatot hoztak, ameny-
nyiben a lap demokráriaellenes cikket hoz, nem szedik 
ki. Mivel a lap legújabb számában Mindszenty Józketf 
beszédét teljes terjedd mélyen közölni akarta és a nyom-
dai munkásság azt démokrá cia ellenesnek: tekintette, nem 
szedték kJ a lapot. 

Halálra ifélfe a népbirósáci 
Veszprémi Dezsőt 

Háromnapos főtárgyalás után-
pénteken déli fél egy órakor 
hirdetett ítéletet a népbiróság 
Kiss Dezső-tanácsa Veszprémi 
Ijezső banktisztviselő, a 105— 
11. munkásszázad embertelenül 
kegyetlen parancsnoka bűnügyé-
ben. A hatalmas tárgyalóterem 
nem tudta befogadni az érdek-
lődök nagy tömegét, még a fo-
lyosót is zsúfolásig ellepték a 
kíváncsiak, amikor a tanács be-
vonult és Kiss Dezső kihirdette 
az Ítéletet a Magyar Köztársa-
ság nevében. 

Bűnösnek mondta k' a ncp-
h'róság Veszprémi Dezsőt em-
berek törvénytelen fc'végzésé-
l»en és me&Vnzásában és ez-
ért halálra téllé. 

Az Ítélet indokolása során han-
goztatta a tanácsvezető, liogy a 
népbiróság megítélése szerint 
Veszprémi Dezső nemcsak a ti-
zedeléssel megölt 29 ember, 
hanem a század' körletében az 
embertelen bánásmód1 következ-
tében természetes halállal ki-
múlt és végelgyengülésben el-
pusztult emberéletekért is fele-
lős. Egy ember meggyilkolásá-
ért is halálbüntetést ir elő a 
törvény s Veszprémi Dezsőnek 
nem egy ember életéről kellett 
számot "adbia. 

A kerellegény vádlott-társak 
fejenkint 9—9 hónapi börtön-
büntetést kaptak. Veszprémi De-
zső Ítéletét tudomásul vette a 

népügyész, mig a keretlegények 
ügyében súlyosbításért semmi-
ség! panaszt jelentett be. A vé-
delem enyhítésért jelentett be 
semmiségi panaszt, igv az utolsó 
szót a NOT mondja ki. A min-
den izében remegő vádlott ke-
gyelmet kért. A tanács átala-
kult kegyelmi tanáccsá s dön-
tését zárt borítékban csatolja a 
NOT-hoz felterjesztendő iratok-
hoz. 

Magyar-francia pénzügyi 
envezményi irtunk alá 
Párizsban csütörtökön rua-

gvar-francia pénzügyi egyez-
ményt irtak alá a két ország 
között függőben volt külön-
böző gazdasági és pénzügyi 
kérdésekről. Az egyezmény a 
mult év november 27-én Hu 
dapesten megkötött magyar-
francia egyezményt egészili 
k,i- Az egyezményhez csatolt 
egyik jegyzőkönyv intézkedik 
a Magyarországnak Francia-
országgal szemben fennállott 
régi pénzügyi tartozásai ren-
dezéséről, egy másik pedig a 
magyarországi francia érde-
kekre ési a francia állampol-
gárok magyarországi háborús 
káraira vonatkozik. 

demokrata Párt keretében fej-
tetlünk ki niindezideig munkás-
mozgalmi tevékenységet, a leg-
nagyobb aggodalommal figyel-
tük a legutóbbi politikai esemé-
nyekkel kapcsolatban pártunk 
szegedi szervezetének ingadozó 
magatartását. 

A szegedi szervezet politikai 
magatartásáért felelős vezető 
elölt feltárjuk mozgalmunk szem-
pontjából azokat a nélkülözhe-
tetlen alapvelő követelménye-
ket" amelyek nélkül el sem [kép-
zelhető továbbra, hogy pártunk 
a munkásosztály érdtekében mű-
ködést fejtsen ki. 

Aggodalmunkat különösképpen 
alá támasztja az a tény, hogy 
pártunk végrehajtóbizottsága a 
budapesti végrebaj tó bizottság 
álláspontját nem tette magáévá, 
amikor az elnökség és a párt-
ící-vc.cie!. kikfitdötteínek ha-

tározott állásfoglalása ellenére 
látszólag közömbös, semleges 
magatartást tanúsított a mun-
kásosztályt és igy pártunkat is 
érintő döntő jelentőségű buda-
pesti állásfoglalással kapcsolat-
ban. 

Mi. baloldalt szociáldemokra-
ták, akik számára a szocializ-
mus megvalósítása nemcsak 
vágyálom, hanem a jelen leg-
fontosabb gyakorlati, általunk 
megvalósítandó kérdése, ugy 
látjuk, liogy végrehajtóbizottsá-
gunk ingadozó, burkolt, haladás-
ellenes állásfoglalása azért kö-
vetkezett be. mert abban még 
mindig helyet foglal olyan pro-
nonszirozott jobboldali, mnn-
kásegységelicnes, a fasizmust 
visszasíró egyén, mint Pleskó 
Béla. 

Ez alkalommai nem akarunk 
rámutatni azokra a következet-
lenségekre. amelyeket pártunk 
v égreh a j tóbizottsá gá.nak ingadó -
zása idézett elő, "hanem csak 
arra az egy tényre, hogy ez az 
ingadozás csak akkor kerülhető 
el, lia a Szociáldemokrata Párt 
szegedi szervezete nemcsak a 
véftrchaJíőbtzoHsáshób hanem a 
párttagságból Is kizárja mind-
azokat, akik nem hajlandók tu-
domásul venni, hogy a magyar 
nép jövője, boldogulása és a 
szocializmus megteremtése 
csakis a Szovjetunióval és a kö-
rülöltünk élő nép", dtemokrác'ák 
államaival való szoros barátság 
utján érhető el. 

Akik ezt ma sem hajlandók 
belátná, nemcsak a Szociálde-
mokrata Párl, a munkásosztály," 
hanem az egész magyar nép 
ellenségei. Ezekkel mint haza-
árulókkal kell elbánni. 

Fcnliek előrebocsájtása után: 

1. Követeljük a la így® lé* 
azonnal; összehívását, hogy aa 
határozott utasítást adjon a bu-
dapesti kongresszusi küldöttei-
nek, a haloldali forradalmi, meg 
nem alkuvó osztályharcos" szel-
lemei tükröző politikai állás-
foglalás és amellett, hogy kö-
veleljék Szél t és társainak a 
pártból való kizárását. 

2. Követeljük, hogy a végre-
haj (óbi zottság már a kongresz-
szust megelőzőleg Szegeden is 
lásson hozzá a tisztogatás mun-
kájához, egy olyan bizottság ja-
vaslata alapján, amelyben a 
munkásegység hive.i, olyan szo-
ciáldemokraták foglalnak he-
lyet, akik mindeddig egyenes 
vonalú, az egy és oszthatatlan 
munkásosztály érdtekéit néző po-
litikát vallottak és gyakoroltak'. 

Javasoltuk, * biznMr-á« •><* 
jóiul: Pintér Géza, Ábrahám Já-
nosné és Száraz Ferenc elvtár-
sakat. 

3. Köveleljük, hogv pártunk 
vezetésében csakis azok futhas-
sanak szóhoz akfk a felszaba-
dulás első pillanatától kezdve 
éppen az egy és oszthatatlan 
munkásosztály elvéből k'tolyó-
laíl nemcsak hirdették a mun-
kásosztály másik nagv pártjá-
val" a Magyar Kommunista Párt-
tal való legteljesebb együttmű-
ködést, hanem ennek elérése ér-
déi éhen munkahelyükön is min-
dent elkövetlek. 

4. Az egyre inkább elhara-
pódzó "pálfordulásokkal* kap-
csolatban követeljük, hogy fő-
titkár elvtárs a legkeményeb-
ben járjon el saját hatásköré-
ben is azokkal a vezetőkkel 
szemben, akik nemrég még a 
a másik munkáspártot gyaláz-
ták, ma pedig baloldali jelsza-
vak hangoztatásával akarják 
megtéveszteni a valóban forra-
dalmi érzelmű tömegeket is. 
Azokkal a megtévesztett prole-
tár tömegekkel szemben, akikép-
pen a félrevezetés áldozatai, vé-
leményünk szerint semmiféle 
megtorló intézkedésekre nincs 
szükség, kizárólag további ide-
ológiai felvilágosító munka szük-
séges. 

A jobboldal": vezetők eltárol'-
tása a pártból nélkülözhetetlen 
alapfellétele a másik munkás-
párttal való együttműködésnek. 

5. Jelen határozatunkat kér-
jük a Szegedi Népszavában köz-
zétenni. 

Abrahátn Jánosné, dr. Antalffy 
György, dr. Bakos Géza, Bihari 
István] Budai Mária, Daróczy 
András, Demeter Antalné, Dok-

nva a termeléshez, a panasz-
kodás! járvány alábbhagyott 
és elfoglalta helyét a biza-
kodás, az elért eredmények 
helyes értékelése és a foko-
zott munkatempó, a munka-
verseny áldásos követelmé-
nyeinek felismerése. 

Párttagságunk érzi, hogy 
pártunk ugy belsőleg, mini 
külső hatásában, vonzerejé-

ben erősödik A pártelpoes, 
korrupt, nem kommunistához 
méltóan viselkedő párttagok 
kizárása megér ősitel te a dol-
gozó tömegékben pártunk le-
kinlélvét. Kübekhazán eltávo-
lítottuk a szövetkezet éléről 
a megvesztegethető. saját 
hasznát néző vezetőt, mire 
pártszervezetünk tekintélye a 
gazdák előtt megnőtt és'olya-

nok' jönnek pártunkba, akik 
eddig idegenkedtek tőle. 
Nagyszeged területén közel 
ezer azoknak a száma, akik 
felismierlék, hogy pártunkban 
van a helyük. Csak a Bel-
városban százötvenen felül 
léptek be pártunkba. 

Elevenség köllözött bepár-
tunkba, a párlnapok látoga-
tottsága sokszor meghaladja 

helyiségeink befogadóképes-
ségét. A nagy munkának 
most mutatkozik meg az 
eredménye. Megerősödve 
számban, képzettségben, kom-
munista öntudatban pártunk 
kibontott lobogókkal menetel 
uj célok, uj győzelmek felé. 
A friss tavaszi szél vidáman 
lengeti Rákosi elvtárs párt-
jának zászlaját. 


