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kásoszlálv szervezeti, poMtükail egységének megteremtése, a (népi demokrácia győzelme a reakciós
•rők

súlyos

veresége.

V kél munkáspárt egyesüléséi
előkészitelle
a
Kommunista Párt hosszú
éveken á< lankadatlanul
folytatott harca u magyar
niniikásosz'áiy
forrnda'mi egységéért, a kommunisták és a baloldali szociáldemokraták
együttműködése, a két párt közös harca a népellenes reakciós belső és külső erők
ellen, a népi
domokrallkus Magyarország megteremtésére. Döntő előfeltétele volt a két munkáspárt egyesülésének a Magyar Kommunista
Párt
és a ha'oldali
szoeiáldeniokra'ák egységes harca
az osztályárulá jobboldali szociáldemokraták ellen, akik a bplső reakciónak és « kü'ső imperialista köröknek ügynökeivel vállalták a
magyar
munkásmozgalom
megdöntését és ak>knek leleplezése, elszigetelése és eltávolítása a munkásmozgalomból. szabaddá tette
az utal a magvar
munA

v e z e t f t s é q

Utána a központi vezető

•ég és a központi ellenőrző
bizottság
megválasztására
került sor. Rajk László belügyminiszter, a jelőlőbizott•ág elnöke terjesztette elő
a jelöltek névsorát. A konesszus a jelölőbizottság álI beterjesztett központi vezetőséget és központi ellenőrző hizollságot egyhangúlag választotta meg (Kitörő
lelkes éljenzés és taps.)
A megválasztott központi
vezetőség lagjai a követkekők
\ndfcs Erzsébet, \nlal
János, Apró Antal, Reref
Andor, B'ró Zollán, Botyűnszky Pálné. Dabronakl Gyufa. Donáth Ferenc,
Dögei Imre. Drahos Lajos, Erdei Mihály, Farkas
Mihály, Friss István. Gáslár Sándor. Gerő F.rnö,
lázi Árpád, Harustyák József. TTornvánszkl Tó.-«"f. *
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kásosztály politikai egységének megvalósítására.
Az egyesülési
kongreszszus megállapítja, hogv a
két munkáspárt egyesülése elodázhatatlanná váll
akkor, amikor a magyar
demokrácia népi
demokráciává fejlődött és amikor a fet'ődés napirendr e tűzte a
szocializmushoz vezelő haladás
feladatait, a millió dolgozó
tömegeket magába fogfaló Nemzeti Függetlenségi
Fronl létrehozását, n nemzeti függetlenség fokozott
védelmének szükségét, a
béke biztosítását, az Imperialista békebontó
törekvésekkel szemben. A z
egyesülés u'Ján keletkező
párlol programjában, politikai szervezeti felépítésében. egész munkájában
a Marx. Fngels, Lenin,
Sztálin tanítás vezeti.
A
párt Ideológiája a marxizmus és leninizmus. ani"lv
Magyarországon is győztesen kerüli ki a munkásosztály és a demokrácia
révén vivőit
küzdelemből. a Magyar Dolgozók
Pártjához. A most megalakult MDP 9 kommunista párt és munkáspárt
m e g v á l a

Horváth Zollán. Jóhorti
Magda. Justus Pál,
Kapelter Gyula. Kádár János. Kőből József, Marosán György- Mekis József,
Molnár Imre.
Molnár
Erik, Mónus Illésné, Nagy
Imre, Nógrádi
Sándor,
Nonn Gvörgy, Olzel János, Olt Károly. Orbán
László. Pallagi
Ferenc,.
Panp Iinre. Pálfy Győrgv,
Péler Gábor. Péteri István. Frleszol József. Rajk
László. Rattkó Anna. Rákosi Mátyás. Révai József,
Rles István, Révész Ferenc,
Rónai
Sándor,
Sehiffer Imre. Szabó István.
Szakasils
Árpád.
Szász Ferencné, Szobek
András. Szőnyl
Tibor.
Szurdi István. Tanusz János, Vajda Imre. . Vas
Zoltán. Vágvölgyt Tibor.
Zgverka János.
Póttagok: Radari Lász-

tájékoztató
irodájálii
uUiitlan lelkesedéssel
ün- lörténelmi kongresszus
az
tartozónak tekinti magát. nepelték perceken keresztül Internacionálé
hangjaival

az MDP vezetőit, majd a végeléri
A kongresszus a határozati javaslatot egyhangú lel
kese^éssel, folytonos éljenÍ g y a i n n e s i e i l e
m e g
zések között elfogadta.
A
résztvevők elénekelték
az
Inlernacionálét, majd lelkes
hangulatban
ünnepelték
Három napon
keresztül ulcai hangszóróknál is. ameSztálin generalisszimuszt.
ünnepi díszbe öltözött Sze- lyek a rádió adását közvetíged, de ünnepi hangulatban tették az Egyesülési
KonRévai József, a program- végezték munkájukat, töltöt- gresszusról.
Figyelemmel
bizottság elnöke néhány mő ték szabadidejüket a szege- hallgatták a felszólalásokat,
dositást javasolt a program- di dolgozók is. A városháza beszédeket, de
különösen
tervezettel kapcsolatosan. A tornyán, az épületeken nem- Rákosi elvlárs szavait kísérprogramnyilatkozatot
a zetiszínű és vörös' zászlókat te rendkívüli lelkesedés A
kongresszus a javasolt mó- loboglatott frissen a szél. Az hallgatóság soraiból itt is
don egyhangúlag elfogadta. MDP
pártszervezeteinél fölcsattant a taps, amikor
Hatalmas tapsvihar kísére- mindenütt Rákosi
elvlárs Rákosi Mátyás egy-ngT* kitében vette tudomásul
a hatalmas arcképe mosoly- jelenlését
a
kongresszus
kongresszus azt a határoza- gott a járókelőkre, Lenin és résztvevői viharos éljenzéstot. hogy a Magyar Dolgo- Sztálin képei mellett. A gyá- sel. tapssal fogadták. A közzók Pártjának központi lap- rak, üzemek dolgozói is föl- vetítést hallgató szegedi dolm unkah el yü k et gozók ugy érezték, hogv ők
a a Szabad Nép legyen és di szít ették
táblák maguk is jeleli vannak
togy a Népszava a szabad és lelkes feliratok,
a
történelmi felemelő történelmi
szakszervezetek
központi hirdették, hogv
konnapokat élünk.
lapjaként fog megjelenni
gresszuson.
Ezután került sor a MDP
»A népé a gyár, a népé a
Hétfőn délután 3 órakor
szervezeti
szabályzatának föld, a népé lesz az Iskola nagy meglepelésre megszótárgyalására. \ beszámolói is!« — olvashattuk az egyik lalt a szegedi városháza
Farkas Mihály
tartotta, táblán, másutt pedig Előre öreg harangja, hogy örömutána vita indult. (A beszá- a népi demokrácia utján a hírt mondjon a szegediekmolóról és a vitáról holnap szocializmuséri!*— Tiéd az nek Fél órán
keresztül
adunlc tudósítást.}
ország magadnak építed*.— csengett-bongott a harangA kongresszus a pártszer- »Marx. Engels. Lenin, Sztá- szó a szegedi utcák fölött,
vezeti szabályzatot egyhan lin zászlaja alatt előre!* annak jeléül, hogy elválasztgu lelkesedéssel elfogadta Minden pártszervezet, min- hatatlanul egyesült egvmásden üzem, minden gyár ho- sal a két munkáspárt és
zott valami ujat,
készitelt megszületett az
egységes
s z t á s a
valami szépei, hogy hozzá- munkásosztály
egységes
járuljon ezeknek a nagy na- pártja: a Magyar Dolgozók
ló. Czett József, DÖbren- poknak ünnepi hangulaláPártja, amely egyullnl mintei
Károlvné,
László hoz.
den becsületes magyar dolGyörgyné, Losonczv GéNagy tömegek álltak az gozó érdekeit is képviseli.
za, Ifj. Nyers Rezső. Piros László. Pongrácz Ká'mán Sárfl Rózsi. Szirmai
István .Vlgh Pál,
Váczi A
(Wollner) Mlklósné. Zöhl
Sándor.

a kongresszust Szeged népe

I

Dc/magyarorszáff
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A központi ellenőrző bizottság tagjai: Alapi Gyula,
Bárd András. Hajdú József,
Kiss Károly, Maróti Károlv,
Papdí
György,
Pikler
György, Sebes Sándor, Szabó Piroska. Szilágyi József.
Póttagok: Bernál T.ászióné, Galló Ernő
fiijen a Magyar Dolgozók
Pártjának első központi vezetősége! — kiáltotta Szőnyi
Tibor. Erre a kongresszus
tagjai felállva viharos éljenzésben törtek ki és szűnni
nem akaró éljenzésben részesítették a vezetőséget.

Gerő Ernő zárészavai
A történelmi
kongresz- gadott határozati javaslata
azust Gerő Ernő zárta be. semmi kétséget sem
hagy
A történelmi feladatot, ame- aziránt, hogy
lyet a magyar munkásosza Magyar Dolgozók Párttály, a magyar dolgozók hízja Ideológiájában, szervetak ránk. becsülettel elvézetében egyaránt Marxisezt ük — mondotta többek
ta-leninista
párt
lesz,
özött.
(Nnev taps.) harcos orKongresszusunk
eleget
száyéf»l'3 párt. amely nagy
léve a széles dolgozó tötanítóm"sjoreí, Marx, Eiimegek kívánságának vég- . gels,
Lenin és Sztálin
leg és vlsszavouhaiatlamil
nyomdokain halad.
megszüntette a
magvar
munkásosztály
évtizedes Olyan párt. amely tudatászakadását,
ban van felelősségének a
magyar
munkásosztály,
a
egyesítette a Magyar Kommagyar nép iránt. NépünK
munista Párt és a Szociálhúsából és véréből való igademokrata Párt erőit, meg- zi nagy nemzeti párt. Páralakította a Magyar Dolgo- tunk szolidáris
mindazokzók Pártját. A Magyar Dol- kal, akik bárhol a világon,
gozók Pártja megalakulása Európában, vagy Európán
la magyar munkásosztály kívül a szabadságért, a de•zempon Íjából
szinte fel- mokráciáért, a tartós békémérhetetlen jeleni ősér»ü győ- ért és a szocializmusért küzzelem Kongresszusunk meg- denek (Hosszantartó lelkes
mutatta, hogy valóban
a taps.) Kongresszusunk hitet
dolgozók pártja vagyunk Itt tett a népi demokráciákkal
van a kongresszusiul a ba- való szoros együttműködés
sáját szerelő, uj hazát építő melleit.
Kinyilvánította
magyar nép.
Kongresz- megmásíthatatlan akaratát,
szusunk határozott arról is, hogy nemzeti
függetlenséhogy milyen legyen a mi günk és népi demokráciánk
pártunk. Egyhangúlag elfo- fejlődésének biztosítása
a
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Kedd, 1918 junius 15.

kéz a kézben halad
hazánk felszabadítójával,
a béke és a népek szabadságának legfőbb őrivel, a nagy Sztálin országával. a szocialista Szovjetunióval.
A kongresszus lagjai felállva percekig viharos tapssal ünneplik n Szovjetuniót
és Sztálint
— Kongresszusunk megállapította. hogy a magyar
nép uj honfoglalást valósított meg.
Kongresszusunk
megteremtette az összes feltételeket ahhoz, hogy a Magyar Dolgozók Pártja betölthesse történelmi hivatását.
Teljes egyetértésben megválasztotta pártunk vezető
szervét, élén olyan kipróbált, messzetekintő vezérével, mint a ml szerelőit
Rákosi Mátyás elvtársunk.
A kongresszus tagjai felállnak és percekig zugó
tapsviharban egv
emberként kiáltják: ÉÍjen Rákosi
Mátyás!
Gerő Ernő szavai után a
kongresszus résztvevői leir-

Az MDP hadifogolyirodája jelenti, hogy Máramarosszigetre érkeztek:
Róka László (1925 Szeged)
Bata János (Hunyadi-tér 4),
Csamangó Ferenc
(Alsótanya Fő-u.), Csiszár Vince
(Délibáb-u. 51), Deme Mihály (Dnrozsma Arpádközpont), Dohák Lajos (Szatvmaz 358), Födj Tllés (Atokháza\ Hank Mihály
(Szóreg), Horválh Gvörgy (Átokháza 810),
Hsuzka
Béla
(Mindszent), Kristóf Kálmán
(Csórva), Lele János
(Algyö), Molnár József (Londoni körút 1), Nádasdi István
(Mátyás-tér 19), Pulai Mihály" (Nemestakács-utca 5),
Szűcs Szilveszter (Röszke),
Seffe Mi' ós (Róka-u. 2 sz.),
Szabó Gábor
(Mindszent).
Szabó István (Arviz-u. 77),
Tasi István (Felsőközpont),
Tóth József (Pusztamérges),
Vánoki János
(Átokhaza),
Varga István (Kisteleki-u.
20), Vámos Mihály (Algyfl),
Veigert Ede (Szalymazl-u.
27.) A volt hadifoglyok üze-

nik. hogy egészségesek és a
legközelebbi
szerelvénnyel
indulnak Debrecenbe.
Debr«cer.be érkeztek
Debre'cen. junius 14. (Debreceni tudósítónk telefon jelentése.) Hétfőn ujabb had'ifo-

golj szerelvény érkezett Debre-

cenbe 1259 hazatérővel, akik
kk'Vzőlt 973 legénvségi állomá-

nyú. 212 altiszt. 12 tiszt. 62

pedig polgári személy. A hazatéri hadifoglyokat fmre István miniszteri megbízott üdvözölte. A Debrecenbe érbe
zett szegediek és szeged!:' •nyékiek névsora a kövei ke < >;
' Kteiály Sándor
'3^ör< . .
Koszfcr&man István
(SziorTg ,
Vönelkü János (Atokháza 79.),
Kiss Ferenc (Deszk), Kovács
János (Szeged), Póíka László
(Szeged' r Lábos Mihály (Atgvő)
Molnár ózsef CLondioní-könit
1 j, NY- (ti István (Szeged),
Pálinkás József (Feltámada .-u'.
5a ,, Weigert Ede (Szalymazi-utca 27.), Szűcs Szilveszter
(Röszke), Bata János (Hunyadi- téi 4.), Deme Mihály 'K:; •
(kunoorozsma), Zsótélr Józr-et
(feővémháza). Sziántó Tibor
(Sz' geá anyja: Hcchs Ibolya).

Bukarestben megkezdték a
Az ural! Molotov közelében
megkezdték a Ráma folyón a 8000 deportáltat Jassyban kiSzovjetunióban a dnvBperlulín végző 31 vádlott bűnügyének
a második legnagyobb vizterő- tárgyalását.
A kaposvári ffiügimnázium
mti építését.
tanulói 4—500 éves népdalThoinas Mann, a világhírű motivumokat gyűjtöttek össze.
német író Los Angelesben kiFurofiasJ japán uszó a 800
jelentette, hogy az Egyesült méteres gyorsúszásban 9,4G.ft
Államok ma mdr veszedelme- perces idővel uj világcsúcsot
sen közel áll a rendőré I Iám- állított fel
hoz
A bécsi ellenőrző bizottKecskeméten junius 20-ám ságban a szovjet megbízott
országos gyümölcs- és zöldség- ellenezte az Ausztria és Porértéke sí tö kongresszust ren- tugália közötti
diplomáciai
deznek.

Az ausztriai szövetséges
ellenőrző tanács szovjet tagja tiltakozott egyes osztrák
lapok háborús propagandája miatt.

kapcsolatok felvételét, emiatt a bizottság nem hozott
határozatokat.
• A teheráni nemzetgyűlés Abdull Hadzsit választotta meg
miniszterelnökké.

