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megoldja annak az áldatlan 
harcnak problémáját, amely 
kőzet harminc éve tartott Ma-

arországon. A továbbiakban 
"apdi elvtárs visszatekintett a 

Szociáldemokrata Párt szegedi 
uzervezefének egyéves múltjá-
ra. Emlitést tett azokról a vi-
haros gyűlésekről, ahol a 
UobbnldaMal ketiett a baloldal-
nak megküzdenie. A vitatko-
zás később nyilt harccá vált 
lés a nyílt harc állandóan fo-
kozódott. Megemlékezett a má-
ijus 3-án lezajlott taggyülésről. 
»melyen Kétbly Anna távozá-
sával Igyekezett nyomást gya-
korolni a párt vezetőségére, 
hogy keresztülvigye a jobb-
Oldali szociáldemokraták aka-
ratát, azonban ez nem sike-
rűit. V baloldali szociáldemo-
kraták, ha nem ls túlnyomó 
többséggel, de győztek 92:81 
Arányban. 

Ez a harc természetesen 
mind kérlelhetetlenebbé vált, 
A pár! baloldali tagjai és tit-
kársága érezte, hogv Itt vala-
minek történnie kell. Ezért 

a mull év decemberében 
elhatározta az elnökség a 
baloldali pártiatokkal egyet-
értésben, liogv megkezdi 
a tisztogatás' akefót bent a 
pártszervezetben Is. 

Ez részben meg fs történt, 
llémcsak a párl szervezetben. 

hanem a párt helyi lapja....1 

Is, amikor annak éléről eltá-
volították Magyar Lászlót, 
majcf azután a szegedi párt-
szervezet tiltakozása ellenére 
a lap szerKesztésévei megbí-
zott Málé Ivánt is. 

— Most itt állunk megerő-
södve. megtisztulva, baloldali 
szociáldemokraták, hogv most 
végérvényesen egyesüljön a 
két párt nemcsak néhány nan-
ra és órára, hanem örök idők-
re és visszavonhatatlanul. Azt 
hiszem. 

minden balaida!' szociálde-
mokratának az az osztályiin-
Indata, forradalmi b'le. 
amely eddi® meg voll, csak 
megerősödik ezen a napon, 

amikor nemcsak a szegedi szo-
ciáldemokratáknak és "kommu-
nistáknak, hanem az egész 
magyar prolcláriálusna'k ünne-
pe van. Meggyőződésem, hogy 
n Magyai- Kommunista Párt 
minden egyes tagja, minden 
egyes elvtársa éppúgy átérzi 
ennek az időnek rendkívüli fe-
lelősségét, mint ahogy átérzi 
minden szociáldemokrata ís és 
éppen ezért örülök aunak, 
hogy néhány perc múlva be-
következik a dolgozók marxis-
ta-leninista pártjának egyesü-
lése — fejezte he beszámoló-
ját Papdi György elvtárs. 

Beszélnek az é'tminkások... 
Tóth Ernő, a kendergyári 

élmunkás lépclt ezután a szó-
noki emelvényre. 

— Kedves elvtársak! Vég-
télen öröm tölt el bennünket. 

hogy a magyar dolgozók meg-
értették az idők szavát. Mi él-
munkások továbbra is dolgoz-
ni akarunk minden magyar 
ember boldogulásáért. 

Elmondja ezután a felszó-
laló on lett élmunkás. A 
szovjet csapatök nwíistt mint 
vasútépítő dolgozott, jviuu^í" 
cson 28 nap alatt épiteltek 
fei egy tiainimas atrakodő pá-
lyaudvart. A sztnehanovista 
munkarendszert alkalmazta it-
teni munkájában is, igy éri 
el az uj normánál is a 130—170 
százalékos teljesítményt. 

— A magyar demokrácia 
olvaii inenliecsiiléshe* jutta-
tott, amelyről a régi rend-
szerben álmodni sem mer-
tem. 

Legyen az MDP minden egyes 
tagja élmunkás, fogadjuk meg, 
hogy a Magyar Dolgozók Párt-
ja éltnunkáspárt lesz! 

Tóth Ernő ezután a sze-
gedi dolgozók ízléses ajándé-
kait nyújtotta át mgv éljenzés 
közben a központi előadóknak. 

A kővetkező felszólaló ónozó 
Jánosné dohánygyári élmun-
kás. 

— pékés munkával építjük 
a dolgozók. Magyarországát. A 
hároméves terv sikerének elő-
feltétele a munkaverseny. A 
szemináriumokon és a szak-
szervezeti iskolában Ismerked-
jem meg a demokrácia célki-
tűzéseivel, igy lettem élmun-
kás. mert tudom, 

minél lükb élmunkás tesz 
a/ országban, annál előbb 
fejezzük be a hároméves ter-
vét. 

Minden dolgozó nő kapcso-
lódjék be a munkaversenybe 
és igyekezzék élmun'kásnő len-
ni! 

él ai uiqazcia és a Kossuth-diias tudós 
Son: < ui'irás domaszéki 

mjgazd.'i kövefkeziz-

— A volt szociáldemokrata 
I parasztok nevében örömmel 
.üdvözlöm a két párt egvesülé-
rét. Mi paraszton örömmel lát-
juk az ipari dolgozók munka-
ifersenvét. amellyel azt érik 
fel, hogy ml is könnyebben 
dolgozhassunk, jó szerszámok-
kal. gépekkel, jó ruhánk le-

Íyen Induljunk ml ls inun-
a versenyre' 

A fagykárok 50 százalékát 
iiic» leliel menteni, ha min-
denki ho/záfaji és a szftk-
jiéjes időben ujravel! az el-
faeyolt iiüvénveket. 

Ha mi paraszlok minden 
erőnkkel támogatni fogjuk ai 

Magyar Dolgozók Pártját, ak-
kor bizalommal nézhetünk a 
jövőbe. Ebben a pártban fog 
lalá'koznf a falu és város, le-
omlik a válaszfal, amit a re-
akció közén,': épített. Az MDP 
legyen a legnagyobb paraszt-
párt Nagy-szeged területén isi 

Slrauh Brúnó Kossuth-díjas 
tudós az MDP megalakulásá-
nak jelentőségéi méltatja a 
tudósok és általában az értel-
miség szem pon íjából. Mind-
azok, akik eddig kételkedtek, 
most kezet fognak a munkás-
osztállyal. mert látják, hogy a 
párl megbecsüli a becsületes 
munkát. Ez a megbecsülés 
lassankint eloszlatja majd a 
félreértéseket és a propaganda 
szülte gyanakvásokat. 

Beszél a munkásváHalafve*efd 
és a kis!tiaro« r 

Simon Béla a tömegszerve-

^
51'.:'i beszéli. Megállapította, 
py az a mult évszázados bű-

neit tesszük most jóvá. A kis-
iparos. a kiskereskedő, a nők, 

az iljuság, a hadigondozottak 
mosf már mind egységes szer-
vezetekben tömörülnek. A tö-
megsze-vezetök munkájának 
alapfeltétele a nemzet összes 

erőinek összefogása. 
Nagygyürgy Mária, a Szegedi 

Kenderfonógyár munkás vál-
lalatvezetője az egységes párt 
első nagy eredményéről, az 
államosításról beszél. 

— Kinevezésem pillanatában 
— mondja — visszariadtam a 
reám háruló nagy feladatoktól, 
de 

nem leltem volna marxis-
ta. ha e iépelődésből nem 
álltam volna talpra. 

Örömmel töltött ei a nekem 
előlegezett bizalom és az, hogy 
munkástdrsaim sorsának irá-
nyítását kezembe vehetem és 
az én ambíciómon és akaráso-
mon niuljlk, hogy* megélheté-
süket és helyzetű* jobbrafor-
duLását Mztosilsiinr 

Tóth József kisiparos, a Bel-
város II. szervezet elnöke be-
számol arról, hogy az ui párt-
szervezet mái" öt szemináriu-
mot szervezett be 72 férfi és 
64 nő részvéteiévei. A falujá-
rók munkájába az oktatást Is 
intenzivebben kapcsolják be. 

Peszédes számok a Kenderfonó 
munkafelfesítményéről 

t okaji János, a Szegedi Ken-
dergyár üzemi párttitkára ezt 
mondja 

— \ magam szeméivében 
•hitem megcáfolva azt a rossz-
akaratú híresztelést, ameiv 
szerinl még a' baloldali szo-
cialistákat fs félreállítják az 
egyest!léskor. Mint szociálde-
mokrata leltem az üzemi szer-
vezel- titkára. 

Ezután érdekes adatokat kö-
rei a gyár áprilist munk'aver-
senyének eredményeiről: 

AI eluirl 170.809 VI ós 
mennyiséi beíveli 20".132-T 

teljesítenek, a forintérték 
1,926.887 beíveli 2 millió 
843,972, M előlrlhor v-szn-
nyllva <H a százalék 121.64. 
A teljesített termelés kapa-
citásban 61.8 bel veti 73.111, 

118.8 százalék. Az anyagfel-
használás 3406 mázsa 2830 

helyett. 120.4 szára lék. 

PecHg ebben a hónapban — 
nem lévén kender — több kó-
cot használtak. 

A ió káderekről és a műszaki 
érte'misérről 

Erdős János a jó káderét 
szükségességéről Jieszél. A ká-
dermunka további fejlesztésé-
ben komoly fordulatnak kell 
beállnia. Több gondot kell 
fordítani a megfelelő szakem-
berek i'etkutatására és neve-
lésére. Az uj káderek nevelé-
sének legfontosabb eszköze a 
tanulás. Forradalmi elmélet 
nélkül nincs forradalmi moz-
galom. 

Berényi Árpáit Szeged mű-
szaki értelmisége nevében be-
szél. 

— A mérnök és fcrlmjkus 
szerepe a forradalmi uj hely-
zetben az, hogy állandóan tö-
kéletesedő termelési eszközök-
kel. helyesen megszervezel! 
munkafolyamatokkal, tervsze-
rű racionális munkaerögazdál-
kodássai minőségi és mennyi-
ségi löbbtermelést érjen cl. E 

munkában segítőtársa! a I£ös-
sulh-dijasok, a munkásujilók. 
az él-munkások, a munkásigaz-
gatók. A mérnökszakszervezet 
közbenjárására n tehetséges és 
hivatást érző fizikai munkások 
egyetemi esti tanfolyamokon 
teíjcs értékű diplomái szerez-
hetnek. 

A déli szünet után VfRh Isl-
vámté, az Ujszegedi Kender-
gyár dolgozói nevében szólal 
fél. Büszkén mondja el, hogy 
üzemükre két étmunkásnő ju-
tott. ami az egyenrangúságra 
omejl n i erejét mutatja. 

— A nőknek ugy kell gyer-
mekeket nevelniük. hogy 
már a/ anyatejjel is 
magukba szívják a szocializ-
mus na®y eszméjét — 

jelenti fci nagy tetszés közben. 
S/ilá'í'vt András a pronagan-

da jelentőségéről beszél. A 
reakciós propaganda megsem-
misítése céljából le keli lep-
lezni az amerikai imperializ-
nuist a dolgozó tömegek előtt. 
A termelés és a munkaverse-
nyek propagandája a másik 
fon les terület, hogy kialakul-

jon az uj munkafegyelem és 
gyarapodjék aa élmunkásök 
gárdája. 

Parasztasszony 
és nAi podagópus 

Tandari Jánosné az alsókőz-
ponli asszonyok nevében be-
szél. 

— Sok a gondunk és ba-
junk. de tudjuk, hogy a pa-
rasztcsaládok helyzete a há-
roméves terv során megjavul. 
Alsóközponton napköziotthont, 
szülőotthont létesítettünk. 

Készlvcszlink a termelési 
versenyhen. -

én magam mint hadigondozott, 
paradicsointermesztéssel ve-
szek részt. Mi asszonyok Fel-
vesszük a versenyt a férfiak-
kal is. Sokat várunk az MDP-
tői, szerelnénk, ha kevesebb 
gondunk lenne, de ez nem je-
lenti. hogv munka nélkül alka-
runk élni Dolgozni' akarunk 
családunk jóléteért és az or-
szág felemelkedéséért 

Z int hó Károlyné a szegedi 
pedagógus nők munkáját" is-
mertéli. Versenyeznek á pécsi 
pedagógus nőkkei. szoros kap-
csolatot teremtenek a fizikai 
dolgozókkal, járják a falvakat, 
minden iskolában szervezik a 
szülői munkaközösségeket, pe-
dagógus nőnapokat tartanak. 

Első vonalban akarunk olt 
tenni a vasasok, textilmun-
kások és a hős bányászok 
közölt. 

Az értelmiségi dolgozó nők tud-
ják, hogy övék is az ország 
és elsők akarnak lenn! an-
nak felépítésében. 

Gyarapszik a falu 
Az utolsó felszólaló Kovács 

Isiván deszki ujgazda, a kom-
munista parasztok részéről. El-
mondja, hogv Deszken 30 uj-

gazda vett már egy-egy tehe-
net, 20 gazda vett vagy' nevelt 
másodikat Is. Kocsit, lovat vett 
magának őt uj gazda. A kapott 
földeket az ujgazdák mindi 
megmunkálták. Akiknek nem. 
jutott föld. azokról bérlftszö-
vetkezetek felállításával gon-
doskodnak. 

Mezőhegyesen a MAO léit*, 
számú deszki faluból 540-cn 
fallgalták meg Rákosi elv-
társ beszédét. 

Május elsején kétezer deszki 
veit részt az ünnepségen. A 
magyar parasztság továbbra is 
teljes mértékben ki akarja 
venni részét a népi demokrá-
cia építésében. 

A felszólalásokra Kovács 
István, az MKP központi szó-
noka válaszolt. Elismeréssel 
szólt arról a nagy politikai 
átalakulásról, amelyen Szeged 
dolgozói keresztülmentek, 
úgyhogy a szegedi gondolat 
városában ma már egy uj, de-
mokratikus gondolat van szü-
letőben. 

Elismerőleg' nyiladozott a 
kisgazda- és a panwljiárf 
lapjairól. 

amelyek jelentőségéhez mér-
ten méltatták a nagv ese-
ményt: a két munkáspárt sze-
gedi szervezeteinek egyesülé-
sét. 

— Ne bizzule el magunkat, 
az ellenség ínég nem semmi-
sült meg teljesen, dolgozzunk*, 
amíg gyökeresen kürtjük és 
diadalra Juttatjuk a nép ügyét. 

Beszéde végén 

Kovács elvtárs a tömeg naiv 
éljenzése közben osztotta hl 
dr. F.öld Sándornak, Komó-
csin Zoltánnak éa Kurnsa 
Mária élmunkásnőnek a kör-
társasági elnök állat adomá-
nvojoli kitüntetéseket. 

Az egyesülés történelmi gillanafa 
A párt programjának megvi-

tatása ezzei végét ért Idő: dél-
után háromnegyed 3. Elkövet-
kezett a nap legnagyobb pil-
lanata: az elnöklő Papd-i György 
feltette a kérdést, klvánja-e a 
konferencia a kél munkáspárt 
egyesülését. 

Szűnni nem akaró ováció, 
tapsorkán zug fel. a tömeg 
egvemherként emelkedik fel. 
Á szinpadon felfut a függöny, 
amelyet a két munkáspárt jel-
vényéi díszítettek és mögüle 
előbukkan az MDP szimbó-
luma. a földgolyó felett egy-
másnak kezctnvujtó két mun-
kás. fölöttük a vörös csillag 
a nemzetisainü szalaggal. 

A Magyar Kommunista Párt 
és a Szociáldemokrata Párl 

különállása a uiullé Nazy-
eteden megszületett a Ma-

gyar Dolgozok Párlja. 

A rendőrzenckar rákezd és a 
tömeg lelkesen éuekli az In-
ternacionáiét. Feledhetetlen 
pillanatok. 

Ekkor érkeznek meg és fut-
nak fei a sziitipadva a környék-
beli falvak és tanyák staféta-
futói ram de gyi kük "zászlót hoz', 
mint a környék paraszti dol-
gozóinak üdvözletét. Vezető-
jük. Kozma Iván, a Nagyszc-
gedi Népi Sportbizottság nevé-
ben ismerteti a tömegsport-
akciók jelentőségét, n sport 
szerepét a népi demokrácia 
építésében. Hatalmas tapsvi-
har fogadja a derék futókat. 

A nagyszegedi pártbizottság 
Ezután egyhangúlag megvá-

lasztották a Magyar Dolgozók 
Pártjának nagyszöged! párt-
bizottságát Renacs tagok: Ab-
laka György. Ambrus István, 
Angyal Mária. dr. Anlalffy 
György, Hite Vince, BoziVky 
László". Dénes Leó, Etter Már-
ton. Erdős János, Erledman Er-
vinné. Gaál Dezső, Géion Já-
nos, flavalerz Istvánné, d". 
Jákv Gyula, Katona András, 
Kerepest Ferenc, Kocsis Imre 
(Dovozsma), Komócsin Zoltán, 
Ifj. Komócsin Mihály, Kópiás 
Jánosné. Kovács István (Deszk), 
Kövi Béla, Kurusa Mária, Le-
vendet László. Nogygyörgy Má-
ria, ónozó Jánosné, Papdl 
Gvörgv. Perié*. I László, Pintér 
Géza,' Rózsahelyi Győzőivé, 

Sán(a Jánosné, Simon Béla, 
SzlláiVi András, Sz'Iágyi Ist-
vánné. Tandari Jánosné. To-
kaji János, tombácz Imre, 
Tóth Józser. VUh Istvánné, 
Zámbó Károlyné. dr. Zöld Sán-
dor. Póttagok: Berta József, 
Márta Ferenc (Balástya). Mi-
» letin Darina (Szörcg), PlesZ 
György, Sarnyai Fereric, Simo-
vics Mihiíly, Szappanos Lajos, 
Száraz Ferenc, Tarján Tibor,! 
Terhes Jánosné. Tótpál Mi-
hályné. 

A junius 12-i budapesti eg\-
ségkongresszus küldöttei: Hc-
vaí József, Papdl György. Sar-
nvai Ferenc, Ifj. Komócsin Mi-
h'álv. Komócsin Zollán, Kövi 
Béla. Kurosa Mária, Sínion 
Béla. S-llágyl Istvánné, dr. 

Uíolsó tavaszi 
nagy vöröshagymavásár! 

1 kg. príma száraz makói hagyma 88 flll-
Közületeknek, viszonteladóknak nagy árengedmény 
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