
Világ proletárjai egyesüljetek! Lapunk mai száma 8 oldal 
Szegeden husz kiváló dolgozó kapja 

meg a Magyar Élmunkás Jelvényt 

Ujabb félmillió ember kéri 
Wailace jelölését 

A pedagógus szakszervezet nőcso-
por t ja is bekapcsolódik a munka-
versenybe 
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Ahol a felszabadult ország első Üzemi Tanácsa megalakult 

Megtörtént az első kommunista és szociáldemokrata szervezet 

A Szegedi Kendlergyár ka-
puja előtt keresztül az utcán 
hatalmas transparens hirdeti: 
Világ proletárjai egyesülje-
tek! A gyár kapujában élénk 
sürgés-forgás, Agiócsi elvtárs 
fogadja a nagy esemény ven-
dégeit, a város, a honvédség, 
a rendőrségi, a többi szegedi 
nagyüzemek, szakszervezetek, 
pártok vezetőit, képviselőit. A 
szegedi kend'erfonó kommur 
ndstas szociáldemokrata szer-
vezetei tegnap egyesültek, el-
sők között az országban és 
elsőnek Szegeden. 

Ünnepi hangulat az udva-
ron, a folyosóikion. A hatal-
mas géptermekben mozdulat-
lanok az orsók, néhány(órára 

megállott a termelés, hogy a 
gyár munkásai és munkásnői 
jelen lehessenek egy nagy ese-
ményen, amely uj mérföldkö-
vet jelent az üzem dolgozói-
nak éleiében. A gyár füstös 
falai sok kemény bérharcról 
és kisebb-nagyobb munkás-
tragédiáról, az egyetértés hiá-
nyáról beszélhetnek, de ma, 
a tavaszi napsütésbep ezek 
a komor falak isi vidáman te-
kintenek a gyülekező tömeg-
re mintha tudnák, hogy a 
testvérharcnak vége lesz és 
a zavartalan, termelő munka 
ritmikus ütemét és a munka 
és megelégedettség vidám da-
lát fogják visszhangozni ez-
után. 

Ma nincs különbség kommunista 
és szociáldemokrata dolgozó között 

szággyülési képviselő az MKP 
nagy szegedi Végrehajtóbizott-
ságának nevében üdvözölte a 
Szegedi Kenderfonó dolgozóit. 
Részletes kül- és belpolitikai 
tájékoztatójában vázolta, mi-
lyen körülmények között egye 
sülnek ma a kendergyáükom-
munista és szociáldemokrata 

A gyárudvaron az üzemnek 
t öbb mint 800 fizikai és szel-
lemi dolgozója üi l össze. Ami-
kor már mindenki elfoglalta 
helyét, a gyár fúvószenekari 
Róvó Mihály elvtárs vezeté-
sével a Himnuszt játszotta, 
majd az üzem dalárdája dr. 
Endréd! Ferenc vezetésével a 
»Madrid védői« cimü forra-
dalmi munkásindulót énekel-
te. Ezután Török Gábor elv-
társ, üzemi bizottsági elnök 
nyitotta meg a gyűlést, üdvö-
zölte a megjelenteket és is-
mertette a magyar vasutasok 
és hajósok szakszervezetének 
Üdvözlő táviratát a gyár üze-
mi pártszervezeteinek egyesü-
lése alkalmából. Ezután Pin-
tér Géza elvtárs a Szociálde-
mokrata Párt szegcdi intéző-
bizottsága nevében beszélt. 
Méltatta annak jelentőségét, 
hogy a Szegedi Kendterfonó 
munkássága vetheti meg az 
elsők között az országban az 

pártszervezetei. Minden mun-
kás felvetheti a kérdést: to-
vább folytathatja-e békés új-
jáépítő munkáját, vagy pedig 
ismét pusztító háború söpör 
át az országon. A ^'imperialis-
ták háborús szándéka távol 

ját gyermeke, ezért sikerének 
útjából minden akad'ályl cl 
kell hárítani. A több mint 500 
magánkézben lévő nagyüzem 
államosítása is ezt a célt 
szolgálta. A munkaverseny 
nem a dolgozók újfajta ki-

áll a háború megvalósitásá-! zsákmányolása, hanem azélet-
nak lehelőségétől. Ma már színvonal emelésének legfonJ 

minden háborús uszítónak be tosabb eszköze. Minél jobban 

i 
kihasználjuk a gépek hatás-
fokát, minél kevesebb a se-
ejt, a felesleges mozduflat, 

annál hiztosabb a hároméves 

kell ismernie, hogy veresé' 
get szenvedett, szándéka meg-
tört a Szovjetunió és a kö-
rülölte tömörült, az emberi-
ség békés fejlődéséért dolgo-
zó népek ellenállásán. 

— A Pfeiffer-párt megsem-
misítése után a magyar reak-
ció és az amerikai imperia-
lizmus mentsvára a Szociál-
demokrata Párt jobbszárnya 
lett. Ez is most megverten te- , v e fe~tt" liarcá t a" reakció" e i len. 
rült el a porondon, nem tá- j Kijelentette: abban, hogy idáig 
madhat fel többé ési tmegszünt elérkeztünk, elévülhetetlen ér-
minden zavaró körülmény, i demeik vannak a baloldali szo-
amely eddig a munkást a ' ^áldemokrata elvtársaknak is 
munkással szembeállította: 'A 
következmény: a munkaver-

te rv két és félév.'alatti sikeres 
végrehajtása. 

Zöld elvtárs ezután a römai 
katolikus egyház Mindxzenty-
fé.lc csoportjának merev demö-
kráciaellenes magatartásáról és 
a népfront gondolatának diadal-
mas előrenyomulásáról emléke-
zett meg, majd kijelentette: a 
belső béke frontja egyre erő-
södik és a munkásosztály párt-
jaiinak egymásra találása pilla-
natában az egész dolgozó ma-
gyar népet nagy békevágy hatja 
ál. T í i 

A munkásság feladata az egyesülés ufán 
Ezután Zöld elvtárs az! üzem 

kommunista dolgozóihoz szólott. 
Ismertette a kommunisták és a 
baloldali szociáldemokraták év-
tizedeken keresztül vivőit váll 

senyek megindulása, az álla-
mosítás, az életszínvonal ja-

A Szegedi Kenderfonó munka 
sai ma eletük egyik legnagyobb 
müvét, az egységes munkáspar-
tot alkotják meg, amelyben nem 
lesznek elsőrendű és másod-

vulása. A hároméves terv ma rendű tagok, 
már minden magyar d'olgozö.j Az egységes üzemi pártszer-
számára oly kedves, mint sa- vezet legfontosabb feladatai közé 

flz olasz válaszfások eddigi eredményei szerint 

a demokratikus arcvonal az egész ország 
területén megerősödött 

A belügyminisztérium hamis adatokat közöl — A kormány csak ürügyet 
keres a baavatkozásra 

Olaszországban lázas munka 
folyik a szavazatok összeszám-
lálása körül. A pártok állandó 
szolgálatot tartanak' és óráról 
órára köztik a megállapított 
részeredményeket. 

A közzétett választási eredmé-
nyekről alkotolt képet meglche-

„ / „i - ' • tősen elferdíti az a körülmény, 
egyseges munkáspárt alapjait, j h a ügyminisztérium a 
Ez annak köszönhető, hogy 1 - • - - -
az üzem dolgozói hosszú év-
tizedeken át aranybcLiivel ír-
ták be nevüket a magyar 
munkásmozgalom történetébe 
A felszabadulás után élen járt 
az újjáépítésben, most pedig 
példát mutathat az egész or-
szág dolgozóinak. Pintér elv-
társ ezután kemény kritikát 
gyakorolt a Szociáldemokra-
ta Párt eddigi politikája fö-
lött. A párt a Horthy-rend-
szerből magával hozta a'meg-
alkuvás szellemét, a hajlan-
dóságot a kapitalizmussal Való 
fcgyüttimüködésre. Ez bkozta 
ingadozó politikáját és azt, 
hogy nem vett részt a Ma-
gyar Kommunista Párttal 
együtt a magyar munkásság 
nagy létérdekü megmozdulá-
saiban. Most, a párt megtisz-
tulása után már semmi kü-
lönbség nincs a kommunista 
és szociáldemokrata dolgozó 
között és semmi akadálya 
nincs annak, liogy a két párt 
tagjai magasabb egységbe tö-
mörülve harcoljanak a szo-
riaüzmus megvalósításáért. 

Dr. Zöld Sándor elvtárs, or-

keresztény demokrata pártra 
kedvező adatokat közti elsősor-
ban, Rómát a hamis számada-
tok özönével árasztják el. 

A népi arcvonal az -eddigi 
eredmények szerint 

abszolút többséget kapott 
Mliánó elővárosában, Tos-
cana. Emi/Fa, L'lguria tarto-
mányokban. F'renzébcn. L',-
vornóban, P'stolában, Praló-
han és Pisában. 
Az UNITA, az olasz kommu-

nista párt. lapja mai cikkében 
megállapítja, hogy a választáson 
általában 

a demokratikus arcvonal az 
egész ország területén meg-
erősödött, tőle* Toscanában, 
Em'Pában és L'guriában. 
I)élolaszorszá£ban pedig meg-
javította helyzetét. 

A népfront sajtóirodája egyúttal 
közölte, hogy vasárnaptól kezdve 
tervszerű visszaélések történtek 
az egész ország területén. 

A kormány csak azokat az 
adatokai közli, ahol számára 
kedvezőek a szavazatok'. 

A kormány célja a feszültség 
fenntartása és a zavar felkel-
tése, hogy csapatait és a rend-
őrséget bevethesse az állító-
lagos zavargókkal szemben. 

Az eddigi eredmények világo-
san mutatják, hogy a küzdelem 
Gasperiék és Togliattiéi! között 
dől ef. A többi kis pártok, Sara-
gat harmadikutas csoportja, a 
különböző csoportosulások tel-
jesen felmorzsolódtak. 

A demokratikus népi arcvonal 
központi választási irodája ked-
den délben a következő ujabb 
jelentést bocsátotta ki: 

A belügyminisztérium a vá-
lasztások tekintetében továbbra 
is részrehajló adatokat közöl a 
sajtóval és a közvéleménnyel. 
Hasonló eset történt az 1946-os 
választások idején is, amikor 
ugyanilyen módszerre) a keresz-
tény demokrata párt választási 
győzelmének benyomását kellet-
ték. Kétségtelen, hogy 

végül az 'gazságnak kl keli 
derülnie. m ;nl ahogyan néni-
sokára elérkezik az. az idő, 
amikor a hatóságoknak a kon-
krét számadatok kapcsán cl 
kell Ismerniük a tényállást. 

A demokratikus népi arcvonal-
hoz beérkező jelentések alapján 
kedden este 8 óráig a sze-
nátusi választások eredménye a 
következőképpen alakult: 

5,9.87.451 megszámlált szava-
zatból a kereszlénv • demo-
krata párt 2,721.000 szavaza-
tot kapott (43.9<>/o). a demo-
krata nép" arcvonal 2,138.000 
(41.10/0). i 
A képviselőválasztás eredmé-

nyeit csak később számlálják 
összte. 

Rómából, az olasz reakció fel-
legvárából jelenti kedden este 
7 órakor az AFP, hogy az olasz 
belügyminisztérium közleménye meg. 

szerint a római 1437 választási 
körzet közül, eddig 1360-ban 
számlálták meg a képviselővá-
lasztásokra leadott szavazato-
kat. Ezek megoszlása a követ-
kező: 

Demokratikus népi arcvonal 
225.755. Keresztény demokrata 
párt 443.331. Olasz szociális 
mozgalom (feketeinges fasiszta 
párt) 46.985. Köztársasági párt 
(a Saragat-féle szocialistákkal 
együttműködő és a kormúnykoa-
licióban résztvevő párt) 55.615. 
Szocialista szövetség (aSaragat-
féle disszidens párt) 37.613. 
Királypárt 22.360. Nemzetiblokk 
(az "Uono (Jualumque, neo-
fasiszta mozgalom körül csopor-
tosult tömb) 17.894. A többi 
kisebb pártok összesen 10.621. 

A vidékről érkező képviselő-
választási részeredmények a ró-
mai rádió közlése szerint a kö-
vetkezők • 

Perugla: Demokrata népi arc-
vonal 156.000. Keresztény de-
mokrata párt 139.000. 

Ancona és Macereta v'déke: 
Demokrata népi arcvonal 137.000 
Keresztény demokrata párt 
224.000. 

Az olasz választásokról este 
8 órakör a demokrata népi arc-
vonat választási irodája a kő-
vetkező Közleményt adta ki: 

Képviselőválasztás: 
Demokrata népi arcvonal 

2,438.000. Keresztény demo-
krata párt 2,721.000. Szocialista 
szövetség 429.000. Köztársasági 
párt 109.000. Nemzeti tömb 
109.000. Olasz szociális mozga-
lom ű0.000. A többi szavazat 
a kisebb pártok között oszlik 

fog tartozni a munkafegyelem 
továbbfejlesztése, a miuikaver-
senyek általánossá tétele és min-
den egyes dolgozóra való ki-
terjesztése. A munkásság poli-
tikai öntudatának kiművelése, a 
dolgozók életszínvonalának eme-
lése. Arra kérte a Szegedi Ken-
derfonó dolgozóit, álljanak szi-
lárdan, belső meggyőződéstől 
áthatva az uj vezetőség mellett. 
A Szegedi Kenderfonó pedig a 
jövőben is példát mutatva dol-
gozzon a háróméves tervért, a 
demokratikus fejlődés meggyor-
sításáért és a szocializmus meg-
valósításáért 

Zöld elvtárs nagy lelkesedés-
sel fogadott beszéde után Kovács 
József elvtárs az eddigi szociál-
demokrata üzémi pártszervezet 
nevében üdvözölte az egység-
gyüiést és átadta Zöid elvtárs-
nak a gyár dolgozóinak ajándé-
kát, egy háromszínű gombo-
lyagba tűzött zasziócskát. 

Ezután Nagygyörgy Mária, az 
üzem nemrégen kinevezett mun-
kásigazgatója az MKP üzemi 
szervezetének nevében ismer-
tette azt az áldozatokkal teli 
munkát," amelyet a felszabadu-
lás utáni súlyos napokban egy 
maroknyi csapat, mindannyian 
régi, báloldali mozgalmi embe-
rek végeztek, hogy a kifosztott 
gyárai tajpraállitsák' Dicséirőlcg 
emlékezett meg a gyár értelmi-
ségi dolgozóiról is, akik derekas 
részt vallattak az ujjáindiLás 
munkájában. Ezután beszélt 
azokról a szociális és kulturá-
lis vívmányokról, amelyeket a 
gyár dolgozói teijes összhang-
ban, a pártszervezet eddigi ve-
zetőségévei megteremtettek. 
Most, hogy pártjaink egyesülése 
percek kérdése — mondotta —, 
szeretettel .és megbecsüléssel 
nyújtjuk kezünket a megtisztult 
testvérpárt felé és szilárdan 
hisszük, hogy egybeolvadva meg 
fogjuk valósítani, a dolgozók szo-
ciális Magyarországát. 

Beszéde végén Nagygyörgy 
Mária szintén selyemzászlót 
nyújtott át Pintér elvtársnak, 
majd a gyár dolgozói szólaltak 
fel. 

Ezután a gyár dolgozói já-
rultak a mikrofon elé. Pósa Já-
nosné a szociáldemokrata dol-
gozóik nevében a közömbösöket 
hivla fel csatlakozásra, Szaba-
dos András a műszaki dolgozók 
szilárd elhatározását tolmá-
csolta, hogy minden igyekeze-
tükkel támogatni fogják az egye-
sült munkásság munkalendüle-
tét. Nagy Józsefnó az irodai 
dolgozók nevében üdvözölte az 
egyesülést, majd Krizsán Fe-
renc a következőket mondotta: 
Mi kommunisták mindig tudtuk, 


