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Jótevőit fosztotta 

ki a szegye/ttom-

tolvaj 
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Közös sors ulán 
kéz'ogás 

fit. I ) Szerdán délután In-
feiiilt Cl Szófiába a magyar kor-
mányküldöttség, hogy megtár-
gyalja és aláírja a magyar-bol-
gár barátsági együttműködési és 
kölcsönös segélynyújtási egyez-
ményt. 

A világpolitika áramlásában 
Kokkal nagyobb jelentősége van 
ennek a bírnék, mint ahogy azt 
etz olvasó első pillanatra gon. 
Idolná. Nyugaleurópa legtöbb 
állama a Marshall-szerződés ró-
ván már az Egyesült Államok 
gazdasági és politikai befolyá-
sát nyögi, egyre mélyül a l>er-
lini válság és terjed a francia 
sztrájk annak jeléül, hogy a 
nyugati államok dolgozói nem 
feltétlenül hajlandók követni 
firuló vezetőiket és alávetni ma-
gukat a kizsákmányolók ural-
mának. Jugoszlávia egyes ve-
fcetői letérlek a marxi-lenini út-
ról, megtagad Iák felszabadítói-
kat és a nyugaton már-már 
hauállásnit vesztő reakció sze-
mében újra reménysugár csil-
lan fei: hátha... 

Hát nemi Amíg másutt az uj, 
minden eddiginél bnrzalma'abb 
háborút szerelnék előkészíteni, 
amjg folvlk a görög szabadság-
harcosok és a snanvol ellenál-
lók vére, addig Ke'eteurópa két 
Bokát szenvedeti, sokáig clnvo-
mott és végre most a Szovjet-
unió által felszabadított néne 
kezet szőrit egymással, hogy 
legyütt haladjon ióbnn-rosszban 
Marx, Lenin Sztálin utján, 
hogy közösen okuljon a jugo-
szláv hibákhót és tovább erő-
sítse a keleleurőnai néni de-
mokráctáka' nyelveknek eyv é. 
Rét Tiloél; eléggé et nem ilél-
holő etléveívedése sem tudta 
megbontani. 

A mngvar és l>olgár népet 
már ed-tit. Is szélténhcletlon szS-
Jak fűzték cnvmáshoz. Nemré-
Ren még a közös finn-ugor ősök 
frázisa volt divatos, ezzel i"ve-
kezelt mindkét ors á? kiválttá. 

I Ros osz'álva a dolgozó néoet 
* barátja és iVakarója, a Szovjet-

unió ellen nszilani. A közős sors 
azonban nem Innen ered. Rul-
Ráriát ls német családból szár-
mazó uralkodók zsákmányolták 
ki. inaráf elhanyagolta a tőkés-
osztály. mezőgazdasági terme-
lését pedig az irlőiátás kénvo-
kedvérc bízták. A bolgár urak 
Jól éltek, a gazdag földet meg-
művelő nén éhczelt. Az állaV 
elnvomafást csak a szovjet csa-
patok megjelenése szüntette 
meg. hogy azután a bolgár nép 
kettőzött erővel fogion neki or-
Rzá"a uj'áénitéséhez. Nem 
ugyanez volt-e a magyar nép 
Borsa is? A közös szenvedés, a 
közös Iga tette testvérré a kél 
nénet és amikor Rut«áría már 
szabadon lé'ct-zetl, etkü'd'e csa-
patait a szovjet hadsereg olda-
lán a mi földünkre is, bolgár 
dolgozók vére hullott Délma-
pyarország és a Dunántul fel-
szabadításáért is. 

Ez a vérá'dozat f e sé telte 
toeg a két nép barátságát. A ma-
gyar nép legkiválóbb vezetői 
szorítanak ma kezet Szőfában 
Dimitrov elvtárssal, akinek sze-
mélye bizlosilék arra, hogy 
Bultária és Magyarország most 
nyílegyenesen fog haladni a 
szocializmus, valamennyi nép 
tlarlós békéjének megteremtése 
felé. 

Felháborító merénylet Togliatti, 
az olasz kommunista párt főtitkára elten 

Róma, julius 14. Szerdán 
délelőtt fél 12-kor aljas rao-
rénylctet követlek el Tog-
liatti, az olasz kommunista 
párt főtitkára ellen. 

Togliatti a parlament épü-
letét mellékkijáraton 
hagyta el, amikor egy fia-
talember négyszer rálőtt. 
Togliatti három helyen 
megsebesüli, 

a kórházba száltitotlák és 
ott vérátömlesztést kapott. 
Merénylőjét, Antónia Bal-
lente jogászt, aki három 
napja érkezett Szicíliából 
Rómába, letartóztalták.iValó 
színűnek tartják, hogy a 
merénylő a hétfői nap fo-
lyamán egy képviselőtől be-
lépőjegyet kapott a parla-
ment üléstermébe. Feltehe-
tő, hogy a nemzetgyűlés épü-
letének többi kijáratánál is 
merénylők helyezkedtek el. 
Az olasz kommunista párt 
központi vezetősége a me-
rénylet hirére azonnal ösz-
szeült. A párt vezetősége 
felhívást intézett az olasz 
néphez, amelyben 

megbélyegezte nz aljas 
merényletet és a felelős-
ségit a de Gasperri kor-
mányra hA-ilja. amelynek 
demokratikus pártok el-
len indított gyü'Ble! és 
erőszak hari'árata a me-
rénylet végső oka. 

Az olasz kommunista párt 
fel h i vasában lilla kozásra 
szólítja fel az ország min-
den munkását és szabadság-
szerető emberét. 

Követeli a de Gasperri-
kabínet, a szé'huzás, éh-
ség és po'ta'rliá'oru kor-
mányának lemondását. 

Az o'asz szocialista pár! 
is nyilatkozatot adóit ki, 
amelyben a Togliatti elv-
társ ellen elkövetett a'jas 
in"rény'elért a fclclősségtá 
teljes 'mértékben a hal-
okiali pártok ellen gyűlöl-
ködő hadjáratot folytató 
kormányra hárítja. 
A jobboldali pártok kö-

reiben zavar és fejetlenség 
uralkodik. Nyilvánosan 
még nem foglalták állást. 
Valószínűnek tartják ró-
mai körökben, hogy 

a fasiszta provokációt tá-
mogató Stella belügymi-
niszternek Ic kell monda-
nia. 

A merénylet Kire na©' iz-
galmat keltett az olasz kép-
viselőházban és szenátusban, 
az üléseket nyomban fel-
függesztették. A szenátusban 
sürgős javaslatot terjesztet-
tek elő az cngedélvnélküti 

j fegyvertartásról szóló tör-
vény meghosszabbítására. A 
merénylet hirére ülésre hív-
ták össze az olasz szakszer-
vezetek végrehajtóbizottsá-
gát. 

Enész O'aszorszá ;bm tün. 
telesek robbantak kL 

Az olasz kommunista párt 
parlamenti frakciója a kora 
délutáni órákban összeült, 
hogy megvitassa a helyzetet 

Az épület előtt óriási tö-
meg gyűlt össze és 

lelkes éljenzéssel tüntetett 
az ' olasz dolgozók veze-
tője: Togliatti elvtárs mel-
letti 

A helyszínre érkező rend-

őrség verekedéseket provo-

kált. A rendőrök megverték 

a szocialista párt egyik je-

lenlévő képviselőjét is. 

Az MDP fávirafa az olasz kommunista 
párthoz 

sek és felelősek az impe-
rializmus belső ügynökei 
ellen harcba szálltak, 

Togliatti elvtársnak minél 
előbbi gyógyulást, dicsősé-
ges olasz tcslvérpártunknak 
és az olasz munkásosztály-
nak sikert kívánunk a harc-
ban. 

Togliattit megoperálták 
Altalános sztrájk Rómá-

ban, Milánóban, 
Torinóban 

Togliattit a kora délutáni 
órákban megoperálták, két 
golyót távolítottak cl testé-
ből. Az egyik súrolta a lü-

Az olasz kommunista párt 
központi bizottságának a kö-
vetkező táviratot küldte a 
Magyar Dolgozók Párlja 
politikai bizottsága: 

Megdöbbenéssel és felhá-
borodással értesültünk az 
olasz munkásosztály és az 
olasz haladó demokratikus 
erők vezére, Togliatti elv-
társ elleni aljas merénylet-
ről. 

A magyar munkásosztály 
és a magyar demokrácia 
legteljesebb mértékben 
szolidáris az olasz mun-
kásokkal, alclk a gyilko-
sok és felbujtók, a lette-

dőt, de nem sértett meg 
nemesebb szervet. A műtét 
előtt Togliattin vérátömlesz-
tést hajtottak végre. Togli-
atti állapotáról az orvosok 
még nem mondanak véle-
ményt. A merénylő joghall-
gató beismerte, hogy azzal 
a célzattal ment Rómába, 
hogy Togliattit meggyil-
kolja. A merénylet után'Ró-' 
mában, Milanóban és To-
rinóban általános sztrájkot! 
hirdettek ki. 

t 
Átadták a szovjet 
választ a nyugati 

hatalmak jegyzékóra 
London, julius 14. A lon-

doni szovjet nagykövet 
szerdán átadta a külügymi-
nisztériumban a Szovjet-
unió válaszát arra a jegy-
zékre, amelyet Anglia na 
Egyesült Államokkal és 
Franciaországgal egyidejű-
leg intézett a szovjet kor-
• mányhoz a berlini helyzeti 
ügyében. 
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Megalakult az állami Villamosmiivek 
Üzletigazgatósága Szegeden 

Egyséries irányifás a l á hg^yezték DáSmagyarorszég 
huszonegy viHanyíefepé!. — A gázgyár ás villamos-

vasút ecy v á ? " a í a i b a n e g y e s ü l t 

A villamos energiagazdál-
kodás helyes megszervezé-
sére Magyarországon egyre 
nagyobb gondot fordítanak. 
Nemrégiben alakult meg a 
csúcsszervezet, amely az or-
szág összes villánytelepét 
irányítja. Most a további 
villamosítási központok' ki-
építése van folyamatban. 

Szegeden a napokban jött 
létre az Állami Villamosmü-
vek üzle'Jgazga'.ósága, amely 
a Közúti "Vaspálya Rész-
vénytársaságot és a Köz-
ponti Gáz- cs Villamossági 
Részvénytársaságot egyesíti 
magában. EzcnkivüllKiskun-
halas, Félegyháza, Hódme-
zővásárhely, Makó, Oroshá-
za, Békéscsaba, Gyula és 

vidékének összes villanyte-
lcpeit. 

Szegeden mintegy ötszáz, 
vidékkel együtt összesen 
ezer munkást foglalkoztat 
majd ez az üzletigazgató-
ság. 

A szegedin kívül még busz 
villanytelep kerül központi 
vezetes alá. 

Az Állami Villamosmüvek 
Üzletigazgatóságának veze-
tésével Homola János elv-
társat, a gázgyár vállalatve-
zetőjét, helyettesítésével pe-
dig Bariba Béla elvtársat, a 
villamosvasút vátia! átvezet 5-
jét bízták"meg. 

Az üzletigazgatóság már 
megkezdte működéseit Ho-
mola János igazgató a vál-

A Ruhr-vidék ügyében 

H a i h a t a l m i é r t e k e z l e t Isi e s s z e 
iuifiss 2 5 - é o 

Párizs, juliusf.14. A francia 
külügyminisztérium szóvivő-
je közölte, a francia kor-
mány javaslata alapján ju-

lius 25-én hathatalmi érte-
kezlet ül össze, hogy meg-
vitassa a Ruhr-vidék nem-
zetközi ellenőrzését. 

Julius 33-én k taszigált 
az éfmunkás-felvényeket 

Budapest, julius 14. A Szak-
szervezeti Tanács szétküldte az 
üzemeknek és a szakszerveze-
teknek azokat a kérdőiveket, 
amelyekben már részletes indo-
kolási javaslatot kell tenni, hogy 
ki kapja meg a most folyó ver-
senyek befejezésével az élmun-
kás jelvényt A kitöltött iveket 

legkésőbb julius 21-lg kell a 
szaktanácshoz visszaküldeni 
Később beküldött iveket már 
nem veszik figyelembe. 

Itt irjuk meg, hogy az üze-
mek julius 31-én tervünnepsé-
geket rendeznek. Ezen adják át 
az élmunkás jelvényt és a jutal-
makat 

lalal feladatairól a kóveta 
kezűket mondotta: 

— A villamos cncrgiatc!o» 
péknél eddig valóságost 
rablógazdálkodás folyt. Al 
gazdálkodás elve az volt, 
hogy a •vállalatokból min-
dent kifacsarni, viszont be-
ruházni semmmit. Különö* 
sen a kis vidéki villanytele* 
pek vannak siralmas hely* 
zetben. A tőkés gazdálkodni 
miatt maradt villanyvilági* 
tás nélkül annyi magya® 
község cs falu. Nehéz les® 
ezeket a hiányokat pótolnia 
de mindent megleszünk^ 
hogy kitűzött céljainkat be4 
csülctlel megoldjuk. 

Elsősorban a háromévei 
lerv villamosítási pro* 
gramját hajijuk vegrerf 
mégpedig idő előtti 

Szeged környékén Kakas-* 
szék. Tápé, Algyő, Mind-
szent, Szegvár kap még ez* 
évben villanyt. A másodiM 
feladatunk, hogy 

it Ezéres villamossági 
tervet Dé'magyarorszai 
gon előkészítsük.' 

— Szegeden a gázgyár é® 
a villamosvasút egysége® 
vállalattá olvad össze. A* 
eddig különálló vállalatok! 
most sokkal egészségcsebö 
politikát folytathatnak a vá-
ros fogyasztói és n'vilJatnos-
vasutat igénybevevő utasok 
felé. A vállalatok rpunká** 
súgónak érdekeit, mind szo4 
ciális mind kulturális s-zenV 
pontból jobban figyelemből 
vehetjük ezután — fejezi® 
be nyilatkozatát Homola Jác 
nos elvtárs. 


