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Nagyszegedi párttagságunk 
soha oíyan mértékben nem aktivizálódon 

mint a választások alatt 
A szegedi dolgozók lelkes ezrei vetlek, részt a dohánygyári összevont 
pórtnapon és hallgatták Döbrentei Károlyné és ifj. Komócsin Mihály 

elvtársak beszédét 
Szerdán délután, már öt óra tájban megélénkült a Do-

hánygyár környéke. Férfiak, asszonyok igyekeztek a Do-
hánygyár felé, hogy részt vegynek az MDP összevont 
pártnapján, meghallgassák Döbrentei Károlyné elitársnő, 
MDP központi vezetőségi tagt országgyűlési képviselőnő 
beszédét. 

Az ifjúság zárt sorokban vonult fel, mozgalmi 'dalokat 
énekelve. A Kossuth Lajos-su gáruton közlekedő, villamosok 
zsúfolva voltak, nem lehetett helyet kapni. 

Hat óra előtt már zsufolá 

megtelt emberekkel a Do-
hánygyár nagy parkja. Sok-
ezren áltak az árnyas fák 
alatt, de kint a gyár kapujá-
nál is óriási tömeg várta a 
gyűlés megkezdését. 

A szinház diszletezői és a 
Öobánvgyár munkásai díszítet-
ték fel az üzem kapuját és a 
bejárattól néhány méterre na-

gyon kifejezően, ezt írták Tel 
az oszlopra: »Szabadság, mun-
ka, béke.* A hatalmas vízto-
rony falára vörös és nemzeti-
színű zászlók lobogtak. A tűző 
nap sugarai megcsillogtatták 
az él munkás jel vényeket, több 
asszony és férfi mellén. Az 
összevont pártnapon ott voltak 
a néphadsereg, rendőrség 
tűzoltóság képviselői is. 

Szeged a népi demokrácia erős vára 
Ifj. Komócsin Mihály elv-

társ, az MDP nagyszegedi párt-
bizottságának titkára, ország-ságának titkára, ország, 
gyűlési képviselő üdvözölte 
elsőnek az összevont pártnap 
eleién Dóbrenlei Károlyné 
elvtársnőt, az MDP központi 
vezetőségi tagját, valamint a 
megjelenteket. 

— Szeged kommunistái Jó 
mnnkát végeztek a választások 
során, — mondotta a többi 
közölt Szeged valóban a ma-
gyar népi demokrácia erős vá-
íóvá lett. 

Komócsin elvtárs megnyitó-
ja után a szegcdi üzemek dol-
gozói szeretetük jeléül virág-
csokrokat és ajándékokat ad-
tak őt Döbrentei elvtársnő-
Dck. Az emelvényen lévő asz-
talt szinle elborították a vér. 
piros szekfük. Az első virág-
fcsokrot a doliánvgvár dolgozói 
Bdlák át. 

Dóbrenlei elvtársnő megkö-
szönte az ajándékokat, de ki-
jelentette, tudatában van an-
Pak, hogy a szerelet és megbe-
csülés elsősorban a Pártnak 
SZ-1. 

Szavai nyomán a dolgozók 
hosszú percekig kiáltották: 

— Éljen a Párt! 

azután — megtamrrita gyűlölni 
a multat, megtanulta szeretni a 
Pártot, is vezérét: Rákod elv-
társak 

A sokezernyi dolgozó ismét 
szűnni nem akaró lelkesedéssel 
éltette a magyar nép nagy ve-
zérét Rákosi elvtársat. 

— A választások során az 
MDP által vezetett Népfront 
mindent elsöprő győzelmet ara-
tott A győzelmet első helyen 
a Szovjetunió következetes í>é-
kepoli ti kajának és a Párt jó 
munkájának köszönhetjük. 

— Éljen Sztálin! — zúgott 

fel a tömeg. j"t 

— A munkásosztály vezető-
szerepe ebben a választásban 
megerősödött, megszi'árduult a 
munkás-paraszt szövetség. A 
választás során döntölt a ma-
gyar né pés el fogaddia a Ma-
gyar Dolgozók Pártja vezetését. 
A vd'asz'ás bebizonyította azt 
is, hogy a magyar nép a felsza-
badító Szovjetunió iránt soha 
ei nem muló hálát érez azért, 
mert megadta a lehetőségét an-
nak, hogy a kapitalista társa-
dalmi rendszerből ráléphetünk 
a népi demokrácián keresztül a 
szocializmus útjára. 

Beszéde további részében 
hangoztatta, a választás bizo-
nyította, hogy a magyar nép 
meggyűlölte a háborút 

ninista párttá tudjuk tenni és 
minden egyes párttagunk har-
cos dolgozója legyen a pártnak. 

Komócsin elvtárs szavait az 
összevont pártnap minden tagja 
hosszú tapssal fogadta, majd va-
lamennyien közös lelkesedéssel 
elénekelték az Internacionálét. 

H rnsgysr elfogatna 
sz S/13? vszsteséi 

— Szeged népe — mondotta 

Es a kommunista képviselők a biztosítékai . . . 
— A magyar nép a békéért 

szilárdan helytáll, kifejleszti 
erőssé és ülőképessé a hadserp-
í'imket. Sokáig éltették a megje-
leni ek a néphadsereget. * 

Döbrentei elvtársnő beszéde 
további részében bejelentette, 
hogy az uj parlamentnek 402 
képviselője van, közüle 285 a 
Magyar Dolgozók Pártjának a 
tagja. Ezek a képviselők első-
sorban a biztosítékai annak, 
liogy az előttünk álló feladato-
kat megoldjuk és ujabb győ-
zelmeket aratunk. Az uj parla-
mcinnek 71 nőképvíselője van. 
köztük a szegedi Kurlik Imréné 
elvtársnő, akii az első napi ülé-
sen az egyik borjegyzői tisztet 
töltötte be. Az uj kormánynak 
női minisztere is lesz. 

Bejelentette/ hogy Révai József 
elvtárs nagyszegedi mandátumát 
tartotta meg. 

Egyemberként kiáltották vala-
mennyiét/; * r 

— Éljen Révait Éljen Révai! 

A dolgozóknak még szorosabb-
ra kell füzniök kapcsolataikat a 
Párttal, harcolni kell az osztály-
ellenség ellen. A munkásosztály 
és a dolgozó parasztság kizsák-
mányolók mindig ellenségek ma-
radnak. Az ut országgyűlés fel-
adata a népköztársaság ut alkot-
mányának megteremtése, az öt-
éves terv törvényerőre emelése. 
Pártunk, Rákosi Mátyás elvtárt 
vezetésével megvalösitfa a bol-
dog életet és a népi demokrá-
cián keresztül elvezet bennünket 
a szocializmushoz. 

Ifjú Komócsin Mihály elvtárs 
zárta be a pártnapot. 

—- A váiasztási munka egyik 
legjelentősebb eredménye az volt 
— jelentette ki —, hogy soha 
még ilyen mértékben párttagsá-
gunk nem aktivizálódott és ilyen 
nagy tömegben nem vett részt 
a pártmunkában, mint a válasz-
tási munka időszakában. Nekünk 
most a Párt megerősítése érde-
kében első és legfontosabb fel• 

— fl politikai nevelésre nagyi adatunk, hogy növeljük a párt-
gor.dot kel! fordítani — folytat- tagság aktivizálását, pártunkat 
ta tovább Döbrentei elvtársnő, —I ezáltal valóban marxista-le-

Párthír ek 

Szemináriumvezetők figyelmé-
be! Felhívjuk a szemináriumve-
zető elvtársakat, hogy a párt 
alapfokú és a párt tőmegszemi-
uáriumok anyaga az elkövetke-
zendő két hétben Rákosi elvtárs 
Központi Vezetőségi ülésén el-
mondott beszéde lesz. Ugyan-
ez vonatkozik a haladó-közép-
fokú Párttörténeti szejpináriu-
mokra is, azzal a különbséggel, 
hegy itt egy hét alatt kell le-
adni. Az előadáshoz 87.ükséges 
anyag a Szikrába megérkezett, 
anyagfelelősök haladéktalanul 
vegyék át. Oktatás iosztály. 

Kerületi és üzemi sajtófele-

lősöb részére 10-én, pénteken 

délután 6 órakorr értekezletet 

tartunk, Kálvin-tér 6. sz. alatt. 

Megjelenés kőtelező. 

Kerületi kulturfelelősök érte-

kezlete a Pártbizottság kultur-

osztályán ma délután 6 órakor. 

Az üzemi, kürze'i és hivatali 

kádereseknek 10-éíh; Idélutám 

fél 6 órakor káderértekezletet 

tartunk a Batthyányi-utcában. 

Ponlos megjelenést kér a ká-

derosztály. 

Solia nem lálett ünnep lesz 
az idei szegedi könyvnap 

Szeged készülődik a könyv-

napokra. A dolgozók várják ti-

zenötödikét, amikor a Széche-

nyi-téren délelőtt tizenegykor 

ünnepélyesen megnyitják a de-

mokratikus pártok, tömegszer-

vezetek, iskolák és a város rész-

vételével a magyar könyv ün-

nepét. A sátrakban ettől a pil-

lanattói kezdve válogathatnak; 

böngészhetnek az olvasók, 

megnézhetik, hogy milyen 

eredményeket értünk el nő-

hány esztendő alatt az nj, 

népi kultura kialakítása te-

rén-

Tizenötödikén és tizenhatodi-

kán a városban mindeneflé dí-

szes könyvsátorban árusítják az 

olcsó és értékes könyveket. 

Az ujszegedi Kendergyár. 

ban és a Dohánygyárban a 

Szikra külön is árusit, 

a többi üzembe hangszórós au-

tók viszik majd M a Szebbnél-

szebb könyveket. A Széchenyi-

téren az esti órákban lampionok 

és térzene mellett jtartják a 

könyvnapokat. 

A könyvnapok alkalmával le 

jönnek Szegedre a legjobb ma-

gyar irók, de belekapcsolódna!: 

a mozgalomba1 a szegedi művé-

szek is. A Tiszatáj cimü folyó-

irat köré csoportosuló fiatal né-

pi származása tehetségek kint 

az üzemekben árusítják majd t 

demokratikus magyar könyvet 

A könyvnnpokat kint a fal-

vakban is megtartják. 

Autók járnak majd ki a sze-

gedkörnyéki községekbe, hogy a 

dolgozó parasztság se maradjon 

el a város mögött. 

Soha nem látott, hatalmas ün-

nepnek ígérkezik az idei sze-

gedi könyvnap. » 

A Szikra az eladott köny-

vek értékének tizenöt száza-

lékát fölajánlotta a v falusi 

könyvtárak fejlesztésére, 

a diákság pedig a Délmagyaror-

szág hasábjain számol majd be 

élményeiről a szegedi dolgo-

zóknak. 

Sing? elismeréssel nvüalHezsia^ 
tapasztalatairól a cseliszlevák 

paraszHttildatfefc 
A 12 taga csehszlovák pa-

raasztküldöttség junius 1 óta 
tanulmányozza (Magyarország 
mezőgazdasági viszonyait és a 
magyar nép életét. A küldött-
ség vezetője Frantise'k Vedslen 
csehszlovák földművelésügyi 
miniszterhelyettes pnagyaror. 
szógl benyomásairól szólva ki-
jelentette, hogy a küldöttség 
tagjai a legjobb tapasztalatok-
kai térnek vissza Csehszlová-

kiába, mert látták, hogy Ma-
gvaorszáon a kapila'istá gaz-
dálkodást lépésről-lépésre szo-
rítja ki a szocialista gazdgsá# 
rendszer. Meggyőződtek a ma-
gyar parasztságnak a szövetbe-
zelek iránti szeretetéről és ar-
ról, hogy Magj ai-országon ép-
pen ugy mint Csehszlovákiá-
ban a legnagyobb őrömmel 
vállalják a szövetkezeli gaz-
dálkodást. 

Napról napra növekszik 
T I m® öve t ke ze t ek tnbtoTm 
Szegeden és hárnyékén is óriási lendülettel lolyik a 

szövetkezeti tagtoborzás} verseny 

A szegedi és szegedkörnyéki 
dolgozó parasztság is egyre" na-
gyobb tömegekben látja be a 
szövetkezetek jelentőségét és 
igyekszik bekapcsolódni a szö-
vetkezeti életbe, a szövetkeze-
tek munkájába is. Különösen 
előmozdította a dolgozó pa-
rasziság érdeklődését a Szövet-
kezetek Országos JSzövetségé-
nek, a SzöVOSz-nak megala-
kulása, amely a dolgozó paraszt-
ság tijtipusu szövetkezetmozgal-
mi központi szerve. 

— A Szeged belterületi kör-
zetben májns közepe öta 913-
ről 1199-re emelkedett a szövet-
kezeti tagok száma — mondja 
boldogan a szegedi földműves-
szövetkezet irodájában Baráth 
Mária elvtársnő, a tagtoborzási 
verseny egyik szegedi irányá-
tója. j i i i 1 , | i 

Baráth elvtársnő asztalán 
ezenkívül Í3 számtalan 

uj belépési nyilaütozat 
sorakozik, amelyek napról-nap-
ra futnak be "ide. A tizenöt 
igazgatósági tag is állandóan 
újabb 03 ujabb kitöltött belé-
pési nyilatkozatokat hoz. Ezek-
ről az ujabb felvételekről min-
dig a hét folyamán döntenek. 

A döntéseknél nagy elővigyá-
zatosságra van szükség, nehogy 
éppen a dolgozó parasztság el-
lenségei kerülhessenek be a szö-
vetkezetekbe. A szövetkezeti 
élet tisztaságának megőrzése el-
sőrendűen fontos feladat. Igy 
például a napokban is vissza-
utasították a népbirósági eljá-
rás alatt állt Alt Károlynak, 
a kapitalista vasöntődés Fagler 
Edének és a felsővárosi kulák 

Huszta Sándornak belépési nyi-
latkozatát. 

Annál szivesebben fogadják 

a ttalgazó kis és 
KiSzlpparaszioX 

jelentkezéseit. A tagtoborzó 
verseny során a szövetkezet 
régi tagjai felkeresik a fal-
vak, tanyák dolgozóit és meg-
magyarázzák nekik a szövet-
kezet fontosságát. Egy-egy 
ilyen látogatásnak igen nagy 
jelentősége és eredménye van 
minden alkalommal. Legutóbb 
például a szegedi földműves-
szövetkezet tagjai SzenÍRil-
hályteleken jártak és felvilá-
gosító munkájuk nyomán cs», 
pán egyetlen vasárnap alatt 
nyolcvan uj tag lépett a szö-
vetkezetbe. 

A tagtoborzási verseny nagy 
lelkesedéssel tölti el a szö-
vetkezetek minden tagját. 
Nagy buzgalommal folyik a 
versengés, hogy ki tud leg-
több uj tagot szerezni és ezzel 
leginkább erősíteni a szövet-
kezeli mozgalmat. Szeged te. 
rületén különösen élen jár a 
munkában Rinóczki Szilvesz-
ter, aki jelenleg a gabonavá-
sárlási tanfolyam hallgatója és 

háram hét alatt öívenhai 
u] tagot 

szerzett. A szövetkezet házi-
ipari csoportja ís igen szép 
eredményeket ért el. Néhány 
nap alatt nyolcvan nj tagot 
szerveztek be Hegedűs Edit 

elvlársnö vezetésével. 
A szegedkörnyéki községek 

ís szépen kiveszik részüket a 
tagtoborzási munkáitól. A sze-
gedkörnyéki e odiuénvek kiér-
tékelését most végzik a 
SzöVOSz szegedi központjá-
ban. Az eddigi adatok az.t mu-
tatják, hogy különösen jól vé-
gezték feladatukat a sándor -
falviat, ahol most ezernégy-
száz tagja van a szőVütSöztet-
nck az áprilisi halszáz taggal 
szemben. Igen jó ereomeny. 
nyel működnek a dorozsmai, 
szőregi és szatymazi szövet-
kezelnél is. Szőregien a bérmá-
lom munkásai külön versenjrt 
is indítottak maguk között, 
hogy ki tud tőbb tagot be-
szervezni. Az elért eredmé-
nyeket faliújságukban teszik 
közzé. 

A szövetkezeti tagtoborzás-
ban a falusi dolgozó fiatalság 
is tevékeny munkát végez 

az E?QSz magvető gáfdában 
Mindenütt felkeresik ők is a 
dolgozó parasztságot, hogy el-
magyarázzák a szövetkezeti 
mozgalom jelentőségét. Eddig 
az üllési (árpád községi) EPOSz 
valamint a pusztamérgesi és 
kübekházi EPOSz fiatalok jár-
lak elől leginkább a tagto-
borzásban. 

A tagtoborzási verseny si 
kerét mindenütt élénk érdek-
lődéssel kiséri a dolgozó pa 
rasztság és az eddigi ered 
mények biztató kóoet nynjta 
nak. 


