
A szegedi pártértekezlettel 
ismét erősödött Pártunk 

Szeged nagy ünnepe volt vasárnap a pártválasztmány megválasztása 

A Szegcdi Pártbizottság köszönete 

A Magyar Dolgozók Pártja Szegedi Pártbizottsága ez-
úton mond köszönetet mindazoknak a párttagoknak, párton-
kívüli dolgozóknak, akik mun ka felajánlásaik teljesítésév-1 
hozzájárultak a pártértekezlet sikeréhez Köszönetet mond 
azoknak a dolgozóknak és azoknak a pártszervezeteknek, 
amelyek munkájukkal elősegítették a pártértekezlet meg 
rendezését. Köszönetet tnonii azoknak az elvtársaknak és 
pártonkívüli dolgozóknak, akik levelet és táviratot intéztek 
a Pártbizattsághcz es , pír értekezlethez. 

Vasárnap reggelre ünneplőbe öl-
tözött  ü város A feldíszített, fel-
lobogózott házak, a szombat dél-
után és vasárnap délelőtt a várost 
énekszóval járó színes, felvonuló 
csoportok újból és újból figyel-
meztették a szegedi dolgozókat; 
nagy ünnepe van ma városunk-
nak; ma a szegedi pártértekezle-
ten válaszják meg a város politi-
kai irányító testületét, a szegedi 
pártválasztmányt 

A nem mindennapi ünnep jelen-

tőségét domborította ki a MSzT 

központi székházának nagyterme, 

a pártértekezlet színhelye is, ame-

lyet  e r r e  a l alkalomra még eddig 

soha nem látott díszítésekkel lát-

tak el Hatalmas selyem drapéri-

A pártértekezletet ifj. Komócsin 

Mihály elvtárs, a Szegedi Pártbi-

zottság titkára nyitotta meg. A 

szegedi pártválasztmány nevében 

üdvözölte a pártértekezlet résztve-

vőit. A pártértekezlet küldöttei ez-

után megválasztották az elnöksé-

get, a jegyzőt, a jelölőbizottságot, a 

mandátumvizsgáló és a szavazatsze-

dő bizottságot. A bizottságok meg-

választása után ifj. Komócsin Mi-

Komócsin elvtárs beszámolójából 
megismerhettük, hogyan fejlődött 
két év alatt Szeged, hogyan vált az 
ellenforradalom fészkéből erősen 
iparosodó és egyre gazdagabbá váló 
város amelynek dolgozói az 1949-es 
választásokon s azóta is már számta-
lan alkalommal a termelés, a béké-
ért folyó harc szakaszán mutatták 
meg, maguPévá teszik Pártunk cél-
hi'üzéseit és követni akarják a Szov-
jetunió példáját. 

Komócsin elvtárs beszámolója to-
vábbi részében ismertette a szegedi 
pártbizottság és a szegedi pártszer-
vezetek munkájá'í. Rámutatott azok-
ra az eredményekre, amelyeket a 
pártbizottság és pártszervezeteink 
munkája következtében értünk el 
szegedi viszonylatban. De ugyanak-
kor élesen feltárta a hibákat és hi-
ányosságokat is. amelyek különös-
képpen Rákosi elvtárs február 10-i 
beszéde előtt gördítettek akadályo-
kat a jobb eredmények elérése elé. 
Komócsin elvtárs beszédében ismer-

Elsőnek Baláss Teréz elvtársnó 
szólt hozzá Komócsin elvtárs be-
számolójához. 

A dohánygyári dolgozók üd-
vözletét tolmácsolta a pártéi'jckez-
letnek, majd beszámolt azokról az 
eredményekről, amelyeket a do-
hánygyári dolgozók a munkaver-
senyben elértek. A termelés kérdé-
sével foglalkozott hozzászólásában 
Kigin Sándor elvtárs Is- Elmondot-
ta, hogy a tervteljesítésnek egyik 
legfőbb biztosítéka az, ha minden-
nap megnézzük, vájjon végrehajtot-
tuk-e feladatainkat. Kérte a pártbi-
zottságot, hogy továbra is kísérjék 
figyelemmel a termelés munkáját, 
hogy idejében ki tudják küszöbölni 
a hibákat. A továbbiakban az el-
lenőrzés fontosságáról beszélt. En-
nek hiánya okozta a Szegedi Ken-
derben előfordult bércsalásokat is. 
Ezután elmondotta, hogy a Szegedi 
Kenderben a pártértekezlet napjá-
ra 942-ről 1050-re emelkedett az 
egyéni versenyzők száma. 

Hatalmas erővel z-úgojt fel a taps. 
amikor Klein elvtárs hozzászólása 
után a pártértekezlet tiszteletére 
Ceglédről Szegedre érkező 2231 
tonnás vonat személyzete WoU-
mann elvtárs vezetésével munkaru-
hában. szénporosan bevonult a 
pártértekezletre. Wollmann elvtárs 
és munkatársai megilletődötten fog-
laltak helyet az. emelvény előtt, a 
pártértekezlet résztvevőinek lelkes 
éljenzése közepette. 

— Jelentem a pártértekezletnek, 
hogy a mai napra vállalt 2251 fon-

ákon Lenin, Sztálin és Rákosi elv-
társak arcképei, az emelvényen 
hosszú, piros drapériával bevont 
asztal, rajta tizenkét zászló, az 
emelvény előtt valóságos viráger-
dő Rákosi elvtárs képe alatt ez a 
felírás állt; „Pártunk harcait a 
munkásosztály bizalma támo-
gat/a." 

Külsőségeiben is felejthetetlen 
élményt nyújtott a szegedi párt-
értekezlet, amelyre már hetek óta 
készültek a szegedi dolgozók. He-
tek óta készültek az üzemek dol-
gozói munkafelajdnlásaik feljesité. 
sévej és túlteljesítésével, készültek 
üzemeik és lakóházaik feldíszíté-
sével. Tudták, hogy a szegedi párt. 
értekezlet döntő jelentőségű ese-
mény Szeged dolgozóinak életé-

hály elvtárs tartotta meg nagy ér-
deklődéssel kísért beszámolóját. 

Komócsin elvtárs beszámolójában 
foglalkozott a Szegedi Pártválaszt-
mány megválasztása óta eltelt két 
eszüendö kül- és belpolitikai esemé-
nyeivel. összefoglalta azokat a har-
cokat, amelyeket nemzetközi mére-
tekben és a saját országunkon belül 
vívtunk az imperialisták és ügynö-
keik, valamin1! a reakció maradvá-
nyaival szemben. 

tette a Rákosi elvtárs beszéde után 
pártszervezetieink munkájában bekö-
vetkezett változásokat, a vezetősé-
gek újjáválasztását, amelyek új vér-
keringést, fokozott lendületet vittek 
a pártmunka minden egyes terüle-
tére és elősegítették a nagyobb 
eredmények elérését. 

Komócsin elvtárs beszéde hű ké-
pet adott a két év alatt elért ered-
ményekről, amelyeknek mozgató 
ereje és előrelenditöje a Szovjet-
unió segítsége és Pártunk követke-
zetes harca, amelyet a dolgozó nép 
lelkesedése és cselekvő készsége tá-
mogat. 

A beszédet többször lelkes taps-
sal szakították félbe a pártértekez-
let résztvevői. Ünnepelték a Szov-
jetuniót, Sztálin elvtársat, a Magyar 
Dolgozók Pártját és vezérét, Rákosi 
elvtársat. Ez a forró lelkesedés kí-
sérte végig az egész pártértekezle-
tet, a hozzászólásokat, a partvá-
lasztmány és a megyei értekezletre 
a küldöttek megválasztását is. 

nds vonalot 134 perc alatt Cegléd-
ről Szegedre hoztuk• Ezekkel a sza-
vakkal jelentette Wollmann elvtárs 
a szegedi vasutasok újabb nagy dia-
dalát, majd így folytatta: 

— A vállalt munkafelajánlással 

ís hálánkat és szeretetünket fejez-
zük ki a Szovjetunió, a Magyar 
Doigozók Pdrtja és vezére, Rákosi 
elvtárs iránt, 

Ezután Kurlik Imréné elvtársnó, 
a szakszervezet munkájáról, szólva 
megállapította, hogy a szakszerve-
zet nem töltötte be minden tekintet-
ben feladatát. A munkaverseny 
kampány szerűségében, a szlndika-
lista elhajlásokban megmutatkozó 
hibákat idejében észre kellett volna 
venni. 

— Alihoz, hogy eredményesen 
tudjunk harcolni e fogyatékosságok 
ellen, a szindikalizmus ellen, leg-
főbb feladatunk az elméleti színvo-
nal emelése — mondotta Kurlik elv-
társnő. 

Szeged ifjúsága üdvözli 
a pártériekezletet 

Ladányi Benedek elvtárs, a sze-
gedi Pártbizottság politikát referen-
st a szegedi pártszervezetek mun-
káját értékelte ki. Megállapította, 
hogy pártszervezeteink nagyban 
megfeleltek a követelményeknek. A 
hiányosságok egyrésze abból adó-
dott. hogy az alapszervezett titká-
•ok r.cm ismertéti pontosan a Szer-
vezeti Szabályzatot, r.em konkreti-
zálták ki leiadataikat a helyi viszo-
nyokra, nem ismerték fel minden-

ben, a szegedi pártértekezlet Pár-
tunk újabb megerősítését jelenti. 

Ennek tudatában léptek be a 
pártértekezlet helyiségébe a kül-
döllek és meghívottak, ennek tu-
data hatotta át a pártértekezlet 
minden egyes megnyilvánulását. 
Jól tudják ezt a sze'gedi kommu-
nisták és a szegedi pártonkívüli 
dolgozók is, akik már a pártérte-
kezletet megelőző napokban és 
a pártértekezlet napján is a leve-
lek és táviratok százalt küldték a 
pártértekezletnek, hangsúlyozva, 
megértik a pártértekezlet jelen-
tőségét és ezután még fokozottabb 
igyekezettel sorakoznak fel Pár-
tunk célkitűzéseinek megvalósítá-
sára. 

kor a-z ellenség munkáját, s nem 
fűztek s zorosra kapcsolataikat a tö-
megekkel• Ladányi elvtárs végül 
foglalkozott pártfunkcionáriusaink 
magatartásának kérdésével. Megál-
lapította, hogy pártfunkcionáriu" 
sahiknak a bolsevik funkcionáriu-
sokat kell példaképüknek tekinte-
niük. 

— Legyenek olyanok — mondot-
ta —, amint azt Rákost elvtárs 
megszabta; öntudatos, odaadó, sze-
rény munkásai a Pártnak és dolgo-
zó népünknek. 

Ezután fegyelmezett sorokban If-
júmunkások és ifjúmunkáslányok 
vonultak be virágcsokrokkal a ke-
zükben a pártértekezlet helyiségé-
be. A pártértekezlet résztvevői üte-
mes tapssal üdvözölték a fiatalokat. 
Szeged ifjúsága nevében Fekete Er-
zsébet, a Magyar Kender ifjú él-
munkása üdvözölte a pártértekez-
letet, ígéretet tett, hogy az ifjúmun-
kások és diákok a jövőben még In-
kább megállják helyüket a termelés-
ben és minden erejükkel elősegítik, 
hogy a Dolgozó Ifjúság Szövetsége 
az ifjúmunkások vezetésével sikere-
sen töRhesse majd be feladatait, 
amelyeket a Párt tűz eléje. 

A szegedi uttörök virágai: 
a Pórt Iránti szeretet kifejezői 

Reszta Miklós elvtárs, az ifjúság 
eredményeiről és hibáiról számolt 
be. Elmondotta, hogyan készülnek a 
szegedi fiatalok a június 18-i kon-
gresszusra. 

— Az a feladatunk — mondotta 
befejezésül —, hogy az ifjúságot 
harcos, forradalmi szellemben ne-
veljük, határtalan szeretetre a nagy 
Szovjetunió, Sztálin, nagy Pártunk 
és vezére, Rákosi elvtárs irdrft. 

özv. Imréné elvtársnő, a kecskés-
telepi ,, Táncsics" termelőcsoport 
nevében üdvözölte a pártértekezle-
tet. Beszámolt a termelőcsoport 
eredményeiről, megállapította, hogy 
eredmenyeik fokozásához nagyban 
hozzájárult volna az, ha a pártbi-
zottságtól nagyobb támogatást kap-
lak volna az oktatás terén. 

— Vállaljuk, hogy munkánkkal 
továbbra is példát .mutatunk a dol-
gozó parasztságnak — mondotta be-
fejezésül. 

A szegedi dolgozók által is jól 
ismert dobpergés csendült fel Imré-
né elvtársnő hozzászólása után. A 
terem közepén és kétoldalt fegyel-
mezett, piros nyakkendős úttörő 
fiúk és úttörő lányok vonultak "be 
a terembe virágcsokrokkal kezük-
ben. 

— Előre! — köszöntötték a párt-
értekezlet résztvevőit, akik mosolv-
gó arccal, fergeteges tapssal üdvö-
zölték a kis úttörőket. 

Az úttörők nevében Slrack An-
nuska, úttörö'eány lépett az emel-
vényre és öntudatosan, meggyőző 
erővel mondotta el, milyen sokat 
köszönhetnek az úttörők a Pártnak. 
Elmondotta, hogyan készülnek ta-
nulmányi eredményeik megjavításá-
val a Dolgozó Ifjúság Szövetsége 
megalakítására. Még sokáig zúgott 
a tap>, amikor elhelyezték virágai-
kat az emelvényen s dobpergés kí-
séretében kivonultak a teremből. 

Fogadalmat leszek 
Rákosi e lvtársnak. . . 

Vásárhelyi elvtárs, ezután a rend-
őrség dolgozóinak nevében üdvö-
zölte a pártkonfercnciát. 

— Mi, a munkásosztály fiai 
ígérjük, hogy a dolgozó nép fegy-
verét soha ki nem adjuk a kezünk-
ből — mondotta. 

Levendel elvtárs, az egyetem két 
év alatti munkájáról számolt be. 
Hangsúlyozta, hogy az eredmények 
jórészt a szegedi Pártbizottság ló 
munkájának köszönhetők. Eder 
Márton elvtárs, a Petőfi-telep lil-
ás partszervezeténéle munkájáról 
számolt be. Komócsin Balázsné elv-
társnő, a Dohánygyári 3C0-as bri-
gád tagja elmondotta, hogyan si-
került elérnie a nagyszerű termelé-
st eredményt. Bárdos elvtárs, az 
Államvédelmi Hatósag és a dolgozó 
nép egyre mélyülő kapcsolatairól 
beszéd. Benkő elvtárs, a Sziegedi 
Nemzeti Színház, Kásáné elvtársnó, 
a Magyar Kender dolgozóinak mun-
kájáról és a pártszervezetek műkö-
déséről számolt be. 

Salamon elvtárs elmondotta, hogy 
a Magyair-Szovjet Társaság tag-
létszáma az elmúlt hónap alatt meg 
ötszöröződött. 

— Mindez a Párt támogatásának 
köszönhető, valamint annak, hogy 
a szegedi dolgozókban egyre inkább 
elmélyül a Szovjetunió iránti szere-
tet — mondotta —. Megemlítette, 
hogy a Magyar-Szovjet Társaság 

Ezu'íán az MNDSz nevében III. 
Farkas Istvánné üdvözölte a párt-
értekezletet. 

— Nagy szükségűnk van a Párt 
irányítására, mert nekünk elő kell 
segttenünk a Párt és a pártonkivü-
liek közötti kölcsönös bizalmat — 
mondotta. — Eddig is tapasztaltuk, 
hogy munkánkat akkor sikerült meg. 
javítanunk, amikor szorosabbra 
vontuk kapcsolatunkat a Párttal — 
Ezután ismertette, milyen eredmé-
nyeket értek el a szegedi nők a 
munkaversenyben. 

Ezután még számos hozzászólás 
következett, amelyek mindegyike 
nagyban hozzájárult a pártértekez-
let sikeréhez. 

Komócsin elvtársnak a hozzászó-
lásokra adott válasza után a pártér-
tekezlet küldöttei határozati javas-
latot fogadtak el. A határozati ja-
vaslat Rákosi elvtárs beszéde és a 
Központi Vezetőség útmutatásai 
alapján jelölte meg az új pártvá-
lasztmány előtt álló legfontosabb te-
endőket. 

A határozati! javaslathoz többen 
hozzászóltak. Alátámasztották az 
egyes javaslatok fontosságát, ör-
dögh elvtárs javasolta, hogy az ifjú-
ság tömegszervezetén kívül vegyék 
a határozati javaslatba a többi tö-
megszervezetekkel való fokozottabb 
foglalkozást, együttműködést és el-
lenőrzést. 

A pártértekezlet! résztvevői ezután 
tomboló lelkesedés közepette fogad-
ták el a Központi Vezetőségnek és 
Rákosi elvtársnak küldendő dísz-
távirat szövegét. A pártértekezlet a 
Központi Vezetőséghez a következő 
táviratot intézte; 

,,Mi, a Magyar Dolgozók Partja 
szegedi pártértekezletének küldöt-
tei és meghívottai. Szeged kommu-
nistáinak nevében elvtársi üdvöle. 
tünket küldjük a Központi Vezető-
ségnek ígérjük, hogy egységesen 
felsorakozva Pártunk Központi Ve-
zetősége mögé, hűen követjük azo-
kat  a z útmutatásokai, amelyeket Le. 
nin és Sztálin elvtársak, a Bolsevik 
Párt és szeretett Rákosi elvtárs 
nyújt számunkra 

Megfogadjuk, hogy éberen őrkö-
dünk Pártunk egysége és tisztasága 
fölött, kíméletlenül leleplezzük a so-
rainkba befurakodni próbálkozó el-
lenséget, megszilárdítjuk eddigi 
eredményeinket és bolsevik módon 
harcolunk hibáink ellen. Tovább 
erősítjük a kapcsolatot a széles dol-
gozó tömegekkelhogy ezzel is erő-
sítsük a Szovjetunió-vezette békelá-
bor harcát, hogy győzelemre vigyük 
a szocializmus ügyét, 

működésében bizonyos öncélúság 
mutatkozott. 

— A legnagyobb hiba az lehet, 
ha nem tartjuk a szoros kapcsola-
tot a t árttal — mondotta Salamon 
elvtárs, 

Biczó elvtárs, a pártbizottság 
Inan-termelési osztályának munka-
társa a termelési osztály munkálat 
értékelte k'. Elmondotta: Hiba volt, 
hogy a munkaversenv karnpánvsze-
ríiséee következtében visszaesés 
mutatkozott az üzemek termelése* 
beit, a termelési osztály nem lug-
lalkozott kellőképpen a tervteljesi-
tésben lemaradt üzemekkel. A íuiin-
kaversenv eredményei önelégültsé-
gét idéztek elő az iparl-termelesi 
osztályon. 

Kispéter Ágoslonné elvtársnő noz-
zászólásában kijelentette: 

— Én fogadalmat teszek Rákosi 
elvtársnak, hogy még élelem áran 
is megvédem Pártunk ügyé' 

Strack elvtárs a középkáderek és 
gazdasági funkcionáriusok elméleti 
továbbképzéséről számolt be. Megál-
lapította, hogy javítani való van 
még a tanulás módszerén és alapos-
ságán. Rámutatott arra, hogy a ki-
emelt munkáskáderek egy része azt 
hiszi, hogy elegendő a szakmai is-
meret és nem fordítanak kellő gon-
dot elméleti színvonaluk emelésére. 

Éljen győzelmeink szervezője, Pár. 
tunk, a Magyar Dolgozók Pártja, 
Központi Vezetőségünk! Éljen Párt-
iunk vezetője, a magyar nép szere-
tett vezére, Rákosi elvtárs!" 

A pártértekezlet Rákosi elv-
társhoz a következő szövegű táv-
iratot intézte: 

„Mi, a szegedi Pártértekezlet 
küldöttei és meghívottai forró 
szeretettel küldjük harcos üd-
vözletünket önnek, Pártunk és a 
magyar nép győzelmi szervezője, 
nek és vezetőjének. Ismételten 
megfogadjuk, hogy hűen azokhoz 
a tanításokhoz, amelyeket a vi-
lág proletariátusának vezetői, 
Marx, Engels, Lenin, Sztálin elv-
társak mutatnak számunkra, kö-
vetjük Pártunk Központi Vezető-
ségét, amelynek élén On áll. 

Megfogadjuk, hogy követke-
zetesen végrehatjuk a Párt és az 
országunk éló'tt álló feladatokat, 
tanulva nagy példaképünktől, a 
Szovjetunió Kommunista (bolse. 
vik) Pártjától. 

Éljen a dicső harcokban edzett 
Magyar Dolgozók Pártja! Éljen 
erőnk kimeríthetetlen forrása, 
példaképünk, a Bolsevik Pár.', 
amelynek élén a világ összes dob 
gozóí által szeretett és nagyra-
becsült Szélin elvtárs áll! 

Éljen sokáig szeretett Rákosi 
elvtársunk!" 

A pártértekezlet küldöttei ez-
után titkos szavazással megvá-
lasztották a pártválasz.mányt és 
tagjait, valamint a megyei párt-
értekezletre a küldötteket. Az 
uj párválasztmány nevében Pa-
muk István elvtárs köszönte meg 
a pártértekezlet bizalmát. 

A pártértekezlet, amely Sze-
red kommunistáinak, de a pár-
tonkívüli dolgozóknak is nagy 
ünnepet jelentett,, az Interna. 
c'onálá eléneklésével ért véget. 
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A „Pártépités" 

második előadása 
A „Pártépités" cimü előadás-

sorozat második előadására pén-

teken délután 6 órai kezdettel ke-

rül sor a szegedi Pártoktatás Há-

zában, a „Pártonbelüli demokrá-

cia megerősítése" címmel. Az elő. 

adáson a meghívó és a párttagsági 

könyv felmutatásával alapszerve-

zeti funkcionáriusaink vehetnek 

résztm 

Megkezdődik az értekezlet 

Ifj. Komócsin Mihály elvtárs beszámolója 
két esztendő munkájáról 

Jelentem a pártértekezletnek, hogy a 2251 tonnás 
vonatot Szegedre hoztuk!" 

A pártértekezlet dísztáviratai a Központi Vezetőséghez 
és Rákosi elvtárshoz 


