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Megrendítő 

szerencsétlenség 
az ujszegedi 
állomáson 

A Magyar Dolgozók Pártja erőben, 
ütőképességben és tekintélyben 
jelentékenyen felülmúlja 
a két munkáspárt erejét 

Kovács István rádiónyilatkozata az MKP és SzDP 
egyesitő kongresszusáról 

Budapest, junius 1. A 
MKP és a SzDP es a SzDP egyesitő 
kongresszusát junius ' 12-én 
tartják meg. Ebből az alka-
lomból a Rádió munkatársa 
kérdést intézeti Kovács Ist-
ván elvtárs, országgyűlési 

.képviselőhöz, a MKP köz-
ponti osztályának szervezé-
si vezetőjéhez és kérte, in-
formálja a rádió hallgatóit 
a két párt egyesülésével 
kapcsolatos kérdésekről. 

Kovács István többek kö-
zölt ezeket mondotta: 

— Két nappal ezelőtt az 
egész országban befejező-

dött a pártbizottságok egye-
sülése. Ezzel 

végei vetettünk a magyar 
munkásmozga'om három-
évlizcdes szakadásának és 
létrehoztuk Magyarország 
legnagyobb szervezett ere-
jét, a Magyar Dolgozók 
Pártját. 

Hátra van még az egyesü-
lés megkoronázása, a juni-
us 12-re összehívott egyesü-
lési kongresszus és a Ma-
gyar Dolgozók Párl ja köz-
ponti vezetőségének megvá-
lasztása. 

Nem lesznek első és másodosztályú 
párttagok 

Az egész országban a leg-
nagyobb örömmel és lelke-
sedéssel fogad Iák mindkét 
párt lagjai az áldatlan test-
vérharc és vetélkedés meg-
szűnéséi. Különösen az üze-
mekben lehet kézzelfogha-
tóan kimulatni az egyesü-
lés áldásos hatását, mert mi-
óta megszűnt a párlsoviniz-
mus, a vetélkedés a két párt 
tagjai között, feloldódott a 
feszültség. jelenlékenyen 
megjavulj a baráti, munka-
társi jó viszony az egymás 
mellett dolgozó munkások 
kőzött. Az egyesült pártban 
nincsenek és nem is lesznek 
első- és másodoszlálvu párt-
tagok, 

nem aszerint fogjuk meg-
ítélni tagjainkat, liogy ki 
melyik n trikói jött. ha-

nem aszerint, hogy ki 
mennyire párlhü, ki 
mennyire szereli pártját 
és népét, ki mennyire tud-
ja szolgálni a haza, a párt 
ügyét. 

Most fejezi ük be a MKP-
ban a tagkönyv cser ével kap-
csolatos hatalmas munkát. 
840.000 párttagnak osztottuk 
ki az uj tagkönyvet és meg-
lisztjtotluk sorainkat a kor-
rupt, népellenes, odanemva-
ló elemektől. A volt szoci-
áldemokrata párttagok még 
nincsenek nyilvántartva, ez-
ért ugyanugy. ahogyan a 
lagkönyvcserénél az össze-
írást elvégeztük, összeírjuk, 
nyilvántartásba vesszük és 
tízes csoportba beosztjuk 
a volt szociáldemokrata 
párttagokat. 

A Szovjetunió kommunista pártjának 
képviselői az egyesitő kongresszuson 

A kongresszusra, az egye-
sülési küldött-értekezletre 
az egész országban már 
megválasztották a küldötte-
ket: 213 munkást, 138 pa-
rasztot, 87 értelmiségit, 12 
k isiparost, kiskereskedőt, 
összesen 150 küldöttet. 

A kongresszus iránt nem-
csak a belföldön, hanem a 
külföldi testvérpartok ré-
széről is igen nagy az érdek-
lődés. Eddig 15 ország kom-
munista és szociáldemokra-
ta parija jelentette be rész-
vételét. 

Nagy megtiszteltetés pár-
tunk és az egész magyar 
nép számára, hogy elsőb-
ben jelennek mrg a kon-
gresszusainkon a hazán 
kat felszabadító Szovjet 
unió kommunista pártjá-
nak képviselői. 

Személyesen résztveszuek a 
nemzetközi munkásmozga-
lom kiemelkedő vezetői, igy 
a francia kommunista párt 
titkára/Dudás, a német egy-
ségpárt vezérei, Wilheun 
Pick és Crotewohl is. 

napig tagjelölt lesz. 
Hangsúlyozta ezután, hogy 

ezentúl a "szervező munká-
nál nem a mennyiségre, ha-
nem a minőségre kell, hogy 
helyezzék a hangsúlyt, 

A mi pártunkba a dolgozó 
nép legjobb, leghaladóbb, 
legértékesebb elemei ke-
rülhetnek esak be. 

Párttagjaink elé azt a kö-
vetelményt állítjuk, hogy 

ugyi dolgozzanak, hogy 
kivívják a tömegek Mza'mat 
és elismerését pártunk; és 
maguk iránt, hogy a párt-
tagok a valóságban a körü-
löttük élő és dolgoaó pár-
tonkívüli tömegek tanács-
adói és hivatott vezetői le-
gyenek. 

A továbbiak során Kovács 
István arról beszélt, hogy 
a két párt különállásának 
megszűnése milyen hatás-
sal van az egyesüli párt és 
a népi demokrácia erejére. 
Az egyesülés a MDP-janak 
nemcsak mennyiségi, hanem 
elsősorban minőségi erősö-
dését hoz.za magával- A z 
egységes irányítás alatt kö-
zös céléri küzdő MDP-jának 
szervezetei erőben, ütőképes-
ségben és tekintélyben jc-

Szcged, 1?48 jun. 2. Szerda. 

lentékenyen felülmúlják a 
két párt ereiét. Köztudomá-
sú, liogy partunk erejének 
növekedése, népi demokrá 
ciánlc, hazánk erősödését je-
lenti. 

Az egyesiül párt most még 
jobban luilja képviselni és 
megvédeiii a magyar dol-
gozó népnek, népi denio-
dráciánknak érdekeit. 

Az elmúlt hónapokban je-
lentékenyen megjavul ÍN a 
Függetlenségi Front pártjai-
ban az együttműködés és 
mindjobban (érlelődik az 
egész országban a nemzeti 
erők összefogásának. a 
Függetlenségi Front uj ala-
pokra Votó helyezésének 
egy egységes, hatalmas népi 
tömegszervezetnek, az " j 
Függetlenségi Front létreho-
zásának a7 előfeltétele 

A város átveszi a gáztermelő üzem 
összes munkavállalóit 

Sor kerül a gázgyár villamos üzemének átvételére is 

Csak a dolgozó nép legjobbjai 
kerülhetnek a pártba 

Ezután megemlékezett Ko-j 
vács elvtárs arról, hogy a 
Magyar Dolgozók Pártjának 
szervezeti szabályzala sűrít-
ve tarlalmaz7a Leninnek és 
Sztálinnak a pártról szóló 
tanítását. A kongresszuson 
azt javasoljuk, hogy ezen-
túl ne lehessen olvan könv-
nyen bejutni pártunkba, 
mint eddig Aki öukénl. sza-

bad elhatározásából párttag 
akar lenni, annak felvételi 
kérelméhez két olyan párt-

Az iparügyi miniszter Sze-
ged városának régen esedé-
kes kívánságát teljesítette, 
amikor a Központi Gáz és 
Villamossági rt. szegedi te-
lepéből a gázfejlesztő üze-
met végérvényesen a város 
tulajdonába juttatta. Kz át-
vételről megindult tárgyalá-
sok teljes megegyezésre ve-
zettek. A tárgyalóbizottság 
tagjai — Szeged város ré-
széről Róna "Béla tanács-
nok, dr. Csonka Miklős fő-
ügyész, Breinovics Vilmos 
műszaki tanácsos, az Álla-
mi Villamossági rt. részéről 
Homola János, a szegedi te-
lep í-észéről Diósszilágyi De-
zső és Svartz Mihály — a 
legmegérlőbb szellemben 
folytatták le a megbeszélé-
seket. A bízottság hétfőn 
délelőtt helyszíni szemlén 
állapította meg azt a terüle-
tet, amelyen a gáztermelő 
üzem — most már mint vá-
rosi üzem — a termelést 
végzi. Külön bizottság álla-
pítja meg a felszerelések át-
vételének kérdését és a mű-
hellyel kapcsolatos problé-
mákat. A gyártáshoz szük-
séges nyersanyagokat és a 
berendezési tárgyakat a vá-
ros természetesen szintén át-
veszi, ezeknek ellenértékét 
két év alatt törleszti le. A 
tárgyalások során megálla-
podás jött létre a két kö-
zület között a gázgyári al-
kalmazottak átvétele ügyé-
ben is. 

A város a gáztermelő 
üzemben jelenleg szolga-
lot teljesítő összes alkal-
mazottat átveszi. 

A tárgyalások menetére 
jellemző az a tény, hogy a 
város és a villamostelep most 
egy öt év óta húzódó kér-
désben is teljes megegye-

rondeztr azt, amit a kapi-
talista vállalkozás öt évig: 
nem akart elintézni. 

Egyébként a gázfejlesztő-
üzem átadásáról, illetve át-
vételéről szóló jegyzőköny-
veket jóváhagyás végett a 
bel ftgyrn in is/.l er li e z. illetve 
az Állami' Villamossági rt-

hoz felterjesztik. 
A tárgyalásokon természete-

sen szóbakerült az energia* 
szolgáltató telep megváltásá-
nak a kérdése, amit a város 
ugyancsak teljes erőből szor-
galmaz. Ez á nagyon fontos 
kérdés nem kerül le többé H 
napirendről és n közeijó . a 
a megváltásra vonatkozó meg-
beszélések met indulnak. 

Izrael elfogadta 

a fegyverszünetei 

..IjSjctl tJ p<uui . (n Ui.ii' 

a jelöltet közös tevékenyse 
ge alapján Tegn'áhb l at hó-
nap óta ismerik Ha a két 
ajánló nieg'vjr.i. akkor a je-
lentkező legalább hal lió-

lamossági rt.-vel 1943 óta 
nem tudott elszámolni. 

Az államosított üzem. a 
demokratikus elveknek 
.megfelelően fél óra a att 

Telaviv, janius 1. Izrael min-
den feltétel nélkül elfogadta 
a négyhetes fegyverszünetet. 
Kairói meg nem erősített hí-
rek szerint az iraki csapatok 
4 és fél kilométernyire meg-
közelítették TelaVtvot. — A 
Telepress telavivi jelentése 
szerint az arabok számbeli és 
felszerelésbeli fölényük tuda-
tában gyors győzelemre szá-
mítottak. kélheti narc után 
mégis az a helyzet, hogy a 
libanoni hadsereget visszave-
tették, az iraki és szíriai csa-
patok pedig vereséget szenved-
tek. Az arab légió sem tudta 

Jeruzsálemet elfoglalni. 
A francia hírszolgálat sze-

rint egy egyiptomi páncé:.i, 
hadoszlop 35 kilométerre áh 
TelavivtőJ. 

A magyar kormány 
elismerte 

a zsidó államot 

Budapest, junius 1. A ma-
gyar kormány junius elsejévé' 
elismerte Izrael államot és az 
erről szótő határozatot a z idé» 
állam kormányának tudomá-
sára hozta. 

J u n i u s 3 0 - i g kelB beadni 
az adóvaifamást 

Éjiéi ulán 20 százalék a vendégtáióüzemekben 
a fényűzési adó 

A keddi hivatalos lap négy 
adórendeletet közöl. 

é. 

Módosították a szeszfőz-
dék és sörfőzdék termelői 
forgalmiadóját és mégsziár 
mos iparcikk forgalmiadó-
kulcsát. A fényűzési forgal-
mi adót a vendéglátó üze-
mekben este tizenkét órától 
kell leróni, kulcsa 20 szá-
zalék. 

Megjelent az illetmény-
adóról szóló rendelet végre-
hajtása. amely részletesen 
szabályozza, milyen juttatás 
nem tartozik illelményadó 

alá, mely illetmények men-
tesek az adó alól, elrendeli, 
hogy az illetmény adót a 
munkáltató köteles kiszámí-
tani ós befizetni. Ugyancsak 
megjelent az illelménytöbb-
leladóról szóló rendelet vég-
rehajtása 

A negyedik rendelet az c»-

évi adóbevallások idejét 

szabályozza. Az együttes ke-

reseti ós jövedelemadó, tár-

sulati .dó, vagyonadó és jö-

vedelem többletadó-bcvaj L tot 

junius 30-ig kell beadni. 


