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A Magyar Dolgozók 

Pártjának programja 

A legújabb 
hadifogoly listai 

Szeged, 1948 május II . Kedd 

Nagyszegeden már csak egy pártja 
van a munkásosztálynak 

Történelmi jelentőségű konferencián egyesültek a Magyar Dolgozók Pártjában 
az MKP és SzDP szervezetei 

Élmunkások, Kossuth-díjas tudósok, munkás válfaiatvezetök, parasztok 
és kisemberek lelkesedése tette feledhetetlen ünneppé a nagygyűlést 

Ünnepre virradt vasárnap 
hajnalban Szegen. Katonaze-
nekai- friss hangjai verik fel 
a város csendjét. az utcán fel-
bukkanó arcokon az öröm ós 
lelkesedós lángja ég. ina oftyc-
súl a város valamennyi, eddig' 
a kél munkáspárthoz tartozó 
dolgozója a Magyar Dolgozók 
Pártjában. Az utakon, tereken 
felvonuló csoportok: a párt-
szervezetek küldöttel és az 
egvesilő k-onlóreociára meghí-
vott lagjni merte lelnek ének-
szóval a Szegedi Nemzeti 
Színház felé. A houvédzene-
kar a szinház élőit helyezkedik 
el és lakács József főtörzs-
őrmester vezetésével pattogó 
indulókat játszik. Magát a szin-
ház homlokzatát Marx, Lenin 
cs Sztálin hatalmas kepei di-
szitik vörös és piros-fehér zöld 
színek. Keresztben hatalmas 
drapéria hirdeti; Üdvözöljük a 
Magyar Kommunista Párt ős 
a Szociáldemokrata Párt nagy-
szegedi egyesítő konferenciá-
jának küldötteit! A szlnaáz 
bejárata előtt két pompás, ha-
talmas pálma- a szinház mű-

szaki munkásai és a városi 
kertészei ugyancsak kitellek 
magukért. 

Özönlenek a küldöttek, a 
meghívottak, a vendégek. lrói 
kilenc órakor már mindenki 
ej foglalta helyét. A zsúfolt 
nézőtéren transzparensek. 

Éljen a amnliáMívdílf egy-
legyő/belellen jtárljfat 

Munkás-öfirastt szövetséggel a 
nemzet releinefkerléséért! A 
minik a verseny igazi nyertese a 
imígy a r nép! Munka versennyel 
építjük a népi demokráciái! A 
szinpad-on nagy vörös posztó-
val borított asztal, rajta fehér 
betűkkel: Előre a magyar nép 
egységééri és a szocializmus 
megvalósításáért! Fölötte a 
nemzetúaénü és vörös leplek 
közölt a Magyar Köztársaság 
ciinere. fölüt 1818, alul 1918 
felírással. Egyik oldalról a 
kalapácsos víü-&s. ember, a má-
sik oldalról ft vörös csillag 
n nemzetiszínű szalaggal, a 
i'chér mezőben MKP megjelö-
léssel . a Két magyarországi 
munkáspárt jelvényéi. 

Megnyílás 
ünnepólyes csendben 

Néhány perccel fél kilenc 
ulán Tomh«c» Imre. az MKP 
Nagyszegedi Végrehajtó lüzott-
sapanak elnöke emelkedik fet 
helyéről az ünhe]>élyes csend-
ben és a mikrofon elé lép. 
Üdvözli az elvtársakat,, a ven-
dégekéi, a küldöttekel, akik 
közöli élmunkások, kossulh-
dijas tudósok és termelési 
versenyben álló parasztok fog-
lalnak helyei, majd a ható-
ságok. a pártok és demokra-
tikus szervezetek képviselőit, 
a kél munkáspárt központi ve-
zelősé gének klklű Időttett: Ko-
vács István, az MKP orszá-
gps szervezési osztályának v»-
-zelöje és Horváth Zoltán, a 
Népszava felelős szerkesztője:, 
országgyűlési képviselőkét. 

Ezzel a Magvar Kommü-
nlsio *iárl és a SzoetáMemcf-
lírala Párt n agy sze (fedi egyc-

silő konferenciáját megnyi-
tom. 

A rendórzenetar Vai'gu Le-
hel vezénylésévet a Himnuszt 
jálsza, a tömeg egyemberként 
emelkedik fel. Üiána Kiss 
Mihály javaslatára a konferen-
cia dísze (nőkének, Kákosi Má-
tyást és SrakasHs Árpáé1*! vá-
lasztják meg. 

Az elnökség tagjai 
Dr. Antalffy György, a Dél-

magyarország felelős szerkesz-
tője. BarthtáWános lelkész-őr-
nagy, Dénes Leó polgármester, 
Eiler Márfen ujsomogvitelepi 
titkár. Fénvszárosi Karolvné 
munkás v/iítálalyczelő, Gazdag 
Deasö dohánygyári müszerés-z 
élmunkás, Gőzön János villa-
mosvasúti géplakatos. Gyólat 
István. a Szakmaközi Bizottság 
titllíára. Gyömbér Ferenc ró-

kusi titkár, Horváth Zoltán, 
Kovács István, Kőrösé Ferenc 
sándorfalvi ujgazda, Kurusa 
Mária ujszegedi kéndergyári 
élmunkás, lebák Lajos lada-
gyári éímunkás, Papp József 
ujszegedi kendergyári loxtii-
munkás, Papdi György, Per-
jési 1.ásató ifjúsági titkár, Sán-
ta Jánosné lemezgyáré élmmi-
kástiő, Sárvári István rendőr-
örn a gy. I an osztályparancsnok, 
dr. Straub Hruno Kossuth-dí-
jas egyetemi tanár, Száraz Fe-
renc vizxnütelepi munkás, Sze-
melka Ernő központi instruk-
tor, Szilágyi Istvánné, Tandarl 
Antalné aisóközponti ujbirto-
kos, Tombácz Imre, Zámbó 
Károlyné, a pedagógus szak-
szervezeti nőtitkár, dr. Zöld 
Sándor. 

Megvála.sotják a jelölőbizott-
ságot és a mandátumvizsgáló 
bizottságot is, amelynek elnö-
kei dr. Sztodolaik László tör-
vényszéki elnök és dr. Asbólü 
Frigyes Jőáí-tipnügyésa. Ezek-
ben a bízott Ságokban is számos 
munkás vállalatvezető, élmun-
kás és ujgazda foglat helyet. 
Tombácz Imre javaslatára" 

a konferencia táviratban üd-
vözli Httkos' Mátyás és Sza-
kasits srpád elvtársakat. 
Üdvözölte a konferencia az 

ugyanezen időben Hódmezővá-
sárhelyen, Makón és Szenlc-
seu lefolyó egyesítő konfercn-
ciákat is. amelyek viszont 
színién távirati " üdvözletüket 
küld lék Szegednek. A konfe-
renciái még a Faiinuik'úsok 
Szakszervezete, az üjszegbdi 
Gőzfüi-ész üzemi pártszervezete 
üdvözölte dísztáviratban, to-
vábbá az MDP kendei-gyári. 
Ortott bőrgyári, felsővárosi és 
mór a városi szervezetei, a ki-
i-4lyhaimi MKP és SzDP tag-
ijai. a szegedi népi kollégiumok 
a Byidagyári dolgozók. a 
SzEISz. a Nemzeti Segély, az 
MNDSz. a Votl Hadifoglyok 
Bajtársi Szövetsége. küldölte 
távirati üdvözletét. Ezután ke-
rült .sor az első napirendi 
pontra, na egyesült párt pro-
gramjának megvitatására. 

arra, hogy mogfogHillufc 
ezt az ula-itást. 

KI számit ma hősnek 

Nagy laps csallant fel Ko-
vács elvtársnak ezeknél a 
szavainál, majd arról be-
széli részlel csen, hogy mi-
lyen Jelentősége van ma az 
egyesülésnek és mit hozott 
máris számunkra. Megálla-
pító ti a,, az egyesülés tette 
lehetővé azt is, hogy emel-
kedjék a termelés es előre-
haladjon a hároméves terv. 
Ma is van versengés az üze-
mekben. de most azért ver-
senyeznek. hogy ki állja 
meg helyét jobban a leeme-
lésben, ki lesz élmunkás, ki-
ből lesz a munka hőse eb-

ben az országban. 
— A szegediek büszkék le-

hetnek arra, hogy az or-
szágban 1600 élmunkás kö-
zül 17 munkás kapta meg 
Szegeden ezt a kílünletést. 
Ma az számit hősnek, aki 
mint Ónozó Jánosné a sze-
gedi dohánygyárban, az elő-
irt 44 ezer darab helyett 
96 ezret tudóit csomagolni, 
vagy Sánta János, aki aa 
óránként előirt 15 lemez he-
lyeit éránként ötvenet ké-
szített. Ma hőstettnek a i 
számit, amit Albert Antal 
gyufagyár! munkás csinált, 
aki maga készítette el a drá-
ga külföldi alkatrészeket é* 
ez.zcl igen sokat takarít me£ 
a magyar demokráciának. • 

Nem lehet marxista, aki nem leninista 

Kovács István: Az egyesüléssel lezárul 
a fejlődés egy szakasza 

Kovács István elvtárs, az 
MKP országos szervezés: 
osztályának vezetője, köz-
ponli vezetőségi tag lépett az 
előadói emelvényre 

— A mai egy esi lés győzel-
mes megkoronázása a ma-
gyar munkásság évtizedes 
harcának — kezdte beszédét 
—. amellyel véget tudunk 
vélni a munkáspártok há-
rom évtizedes megosztottsá-
gának Az egész országban 
folynak az egyesítő taggyű-
lések és ennek eredménye-
kén! kél hét múlva elérjük, 
hogy ebben az országbán 

egv oszttinlatlaH és iiiftg-

bouttaaiatlan pártja tesz a 
magyar munkásosztály-
nak: a Magyar Dolgozok 
Pórija. 

Történelmi visszapillantást 
vetett ezután az előadó a 
két világháború munkás-
mozgalmi tapasztalatá ra és 
megállapította, hogy a nem-
zetközi és magyar "tapaszta-
latok egyaránt azt bizonyit-
jálc: az egység munkás-
osztálynak jeleni sikereket, 
a megosztottság pedig a 
munkásosztály ellenségeinek 
— Világosan láttul V hang-
súlyozta — és világosan kell 
liogy lássa minden egyes 

párttag: szocializmust nem 
íehet fét 
leni! 

munkáspárttal épi-

— Az egyesüléssel lezárul 
a magyar munkásmozgalom-
nak egy szakasza. Mi most 
itt ezért történelmet csiná-
lunk Szegeden is és az egész 
országban azzal, hogy egye-
si I j ük pár (szervezeteinket, 
Marx és Engels kommunis-
ta kiáltványában lefektetett 
utasítását hajtjuk végre, 
mert ők kiáltványukat ezek-
kel a szavakkal fejezték be: 

•Világ proletárjai egyesül-
jetekh Büszkék lehelünk 

A Magvar Dolgozók Póri-
ja ideológiai alapjairól szól-
va kijelentetle Kovács elv-
társ. hogy 

nem lehel marxista, aki 
nem leninista és nem le-
het leninista az, aki nein 
voll marxista. 

A leninizmus a marxizmus 
továbbfejlesztése és alkal-
mazása a huszadik század 
imperializmusának korsza-
kára. Ezért pártunkban nem 
valami keverék lesz. hanem 
a munkásosztály, a dolgozó 
nép forradalmi ideológiája, 
a marxista-leninista ideoló-
gia lesz az uralkodió. Ez az 
egyesült párt szervezeti fel-
épitésében 

sokkal inkább kommunis-
ta pári lesz, mint bármi 
más. 

Az egyesütt pártnak az a 
feladata, hogy ápolja a 
munkásmozgalom régi ha-
gyományait és egyesüli erő-
vel továbbfejlessze azt. Pár-
tunkban ideológiai és szer-
vezeti egység lesz. 

Nagy éljenzés és taps fo-
gadta Kovács elvtársnak azt 
a bejelentését, amely sze-
rint azt a javasjatot terjesz-
tik az országos egyesülési 
kongresszus elé, hogy ezen-
túl ne lehessen bárki az 

egyesült párt tagja, hanem 
vezessék be a tagjelöltséget 
és ne lehessen tag, aki leg-
alább félévig tagjelölt nem! 
volt. Ezalatl munkájával 
kell bebizonyítania: mélta 
arra, hogy a Magyar Dol-
gozok Pártjának tagja lé-
gyen. Ez azonban azt is je-
lenti, hogy 

• a pán mostani lagji 
is méltóknak kelt lennHHfl 
a párttagsághoz, 

tehát az a párttag, aki nem 
leijesiti kötelességét pártjá-
val szemben, nem fizeti lap-
diját és különösen nem jafl 
a párttagjgyülésekre, pártna-
pokra, nem tanul, nem vé-
gez pártmunkát, nem szol-
gálja a népet, azt tagjelölt-
nek kell visszaállítani. hog* | 
dolgozzék és bebizonyíts* 
párthüségét. 

A megjelentek üteme* 
tapssal éltették a Szovjet-
uniót, amikor Kovács elv-
társ arról emlékezett m r á 
hogy eddigi nagy eredni* 
nyeínket nem tudtuk vob# 
elérni. Ha a 

Szovjetunió és a dicsősé-
ges Vílrlis Hadsereg nenl 
lörle volna össze a reakw 
elás Horthy Magyarorszá-
gok 

A Magyar Dolgozók Pártjának 
programtervezete 

Különösen nagy érdeklő-
dés fogadta a beszédnek azt 
a részét, amelyben az egye-
sült párt programtervezeté-
nek ismertetésére került 
sor. Az elkövetkező idők 
legfontosabb feladata a pro-
gram egyes részeit külön-
külön Feldolgozni, megérte-

ni és a nép számára tueg* 
magyarázni Minden . 
tagnak kötelessége tanulmá-
nyozni ezt a progjratno^ 
megérteni célkitűzéseit ét, 
hozzálátni niegvaljftsltásáhoi. 

— Az egyesülés után kél 
nagy politikai feladat ván 
ránk: 


