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Hz osztályharc uj formája 
a termelés fokozása 

Tízezres tömeg vett részt a szombati szakszervezeti nagygyűlésen 
Szombaton délután fél há-

romkor már csoportosulni 
kezdtek a szegedi dolgozók 
munkahelyeik előtt. Közvetle-
nül három óra előtt mindenütt 
megindultak a csoportok a 
szakszervezeti nagygyűlés szín-
helye felé. Négy főútvonalon 
hömpölygött a felvonulás. Rö-
viddel négy óra előtt, mintegy 
tizenkétezer szervezett munkás 
szorongott a szinház előtti tér-
ségen. A zászlók, transzparen-
sek, jetiratok rengetege a kon-
gresszus l>el- és külpolitikai je-
lentőségét tükröztek vissza, Rá-
kosi elvtársat, az MDP-t, a 
Szaktanácsot éltették. 

A szinhá- nézőterét színpom-
páson diszilették feé erre az al-
kalomra. »-.4 szakszervezetek a 
szocializmus iskolái— Mutu, 
icaverseny sikere a munkásosz-
tály győzelmen, hirdették a fel-
iratok. Mi'hlen páholyon jel-
vény volt, a különböző 
szervezeti csoportok címerei. 

4 fényárban uszó színpad 
hátterében a szakszerve-
zeti szakmai lobogók állottak, 
előttük az emelvényen pedig a 
megye'- és szakmai titkárság, a 
szakcsoportok vezetői foglaltak 
helyet. A nézőtér percek atatl 
•zsúfold it7 telt meg. Az első ha-
talmas taps már akkor felcsat-

tant, amikor Vu Ning Yu elv-
társ, a kinai Szaktanács alelnö-
ke és személyi titkára, a kinai 
szaktanács külügyi osztályának 
volt vezetője, Szón Jiu Cső elv-
társ feltűnt a színpadon. A ki-
nai elvtársak üdvözlésre emelt 
ököllel köszöntötték a nagy-
gyűlés résztvevőit. 

* 

Kövi Béla elvtárs, megyei 
szakszervezeti titkár nyitot-
ta meg a nagygyűlést, üdvö-
zölte a nagygyűlés előadóját, 
a Szaktanács szervezési osz-
tályának vezetőjét, Horváth 
Mihály elvtársat, az MDP 
képviseletében megjelent dr. 
Zöld Sándor elvtársat, a 
Nagyszegedi Pártbizottság 
titkárát, valamint a szabad-
ságáért hősiesen küzdő kinai 
nép kiküldöttjét, Liu Ning 
I. elvtársat. A halóságok, de-
mokratikus tömegszerveze-
tek, a pártok, a honvédség 
és rendőrség megjelent kép-
viselőit. 

Ezután az egyesitelt sze-
gedi munkásdalárdák mint-
egy 300 tagja két dalt éne-
kelt, majd dr. Zöld Sándor 
elvtárs, a Nagyszegedi Párt-
bizottság titkára mondott 
beszédet. 

A d o ' g j j z d k S n e g e d e n i s h a r c o l n a k 
a hókéért 

Rámutatott arra, hogy azt 
a lehetőséget, hogv a mun-
kásosztály és a vele szövet-
ségben tevő dolgozó paraszt-
ság vezethesse az országot, 

a felszabadító Vörös 
Hadsereg harcainak cs a 
le sza' a l ó harcokat ve-
zér!®, irányító Sztálin 
genera'issrfiiiusznak kö-

szönhetjük. 
(A közönség helyéről feláll-
va perceken át tapssal ün-
nepli Sztálin elvtársat.) 

— A szocializmus felépíté-
séért a magyar dolgozó nép-
nek sok harcot, sok küzdel-
met kell még megvívnia. Meg 
kell vívnia azért, inert a ma-
gyar dolgozó nép ellenségei 
fenik a fogukat, acsarkod-
nak és készülődnek arra. 
hogy revansot vegyenek a 
vereségekért, melyeket eddig 
rájuk mértünk. Zöld elvtárs 
rámutatott arra, liogy az or-
szágban a reakció erői me-
gint mozgolódnak. A kleri-
kális reakcióval foglalkozva 
megállapította, hogy 

Mindszenty nem a kato-
likusok főpapja többé, 
hanem az amerikai im-
peria'isták közönséges 

politikai ügynöke. 
De a munkásosztály és a 
magyar dolgozó nép nem 
fogja tűrni, hogy Mindszen-
ty lék megpróbáljanak csóvát 
vetni házunk tetejére. 

Zöld elvlárs a továbbiak-
ban kitért arra, hogy Sze-
geden a klerikális reakció 
megpróbálja visszaszerezni 
azokat a hadállásokat, ame-
lyeket eddig elvesztett. Meg-
próbál beférkőzni a dolgozó 

nép soraiba és ájtatos szem-
forgatással, vallásos jelsza-
vakkal akarja megbontani a 
dolgozó munkásságnak, a 
dolgozó népnek kialakult 
egységét. Szeged, ugy mond-
ják. a reakció fellegvára. 
Szeged dolgozó népe az el-
múlt hónapok során meg-
mutatta, 

Szegeden megvan a le-
hetőség arra, liogy a de-
mokrácia fellegvárává 

változtassuk át. 
(Nagy taps.) Szeged dolgo-
zó népe az elmúlt hónapok 
során kemény harcokban 
visszaverte azokat a törek-
véseket, amelyekkel biztosí-
tani akarták Szeged reak-
ciós voltát. 

A dolgozó nép itt Sze-
geden is a békét védel-
mezi, a békét akarja és 
harcol ennek a békének 

fenntartásáért. 
Harcol és nagyon kemény 
választ ad azoknak, akik itt 
Szegeden a háborús uszítók 
működését támogatják, vagy 
háborús uszítást végeznek. 

A kínai kiküldött 
b e s z é d e 

Dr. Zöld Sándor után Liu 
Ning Yu elvtárs beszélt: 

Kedves szegedi dolgozó test-
véreim, elvtársaim — kezdte 
—, én messze keletről jöttem, 
hogy részt vegyek a ti gyülés-
teken. Kína nagyon messze van 
Magyarországtól, több mint 12 
ezer kilométert tettem meg re-
pülőgépen és vonaton, mig meg-
érkeztem ide Szibérián, Len-
gyelországon és Csehszlovákián 
át. 

Keresztül haladva Ázsia és 

Európa legnagyobb rísaéa, 
a fél földtekén láttam, hogy 
ezen az óriási területen ma 
már megdőlt a kapitalisták 
éa imperialisták uralma éa 
ez óriási területek fűlött 
most már szabadon és bflss-
kén lobognak a szocialista 
éa a népi demokratikus or-

szágok zászlói. 
Ebből is látható, milyen óriá-
siak, milyen hatalmasak a de-
mokrácia erői. 

A Szovjetunió segítségével és 
a Magyar Kommunista Párt, 
majd a Magyar Dolgozók Tártja 
vezetése mellett felszabadulta^ 
tok ti, magyar munkások és 
nagy erővel, egyesülve, meg-
kezdtétek országotokban a szo-
cializmus épitését Mennyire 
örülünk mi, a kínai munkás-
osztály, amikor a ti gyors fej-
lődéseteket látják. 

Távol keleten — folytatta be-
szédét Liu Ning Yu elvtárs — 
450 millió kinai harcol Csang-
Kai-Sek és az amerikai impe-
rializmus ellen. 

1C8 millió kinai már frá-
szabadult és egy olyan bar 
talmivá területet szabadítot-
tak fel, amely hatszor ak-

fl szervező bizottság feififvása 
a párt megyei és járási bizottságaihoz 

és a terusi pártszervezetekhez 
A Szabad Nép írja: 
A Szervező Bizoltság megállapítja, hogy az őszi mo 

zőgazdasági munkák, főként a vetés, nem haladnak meg 
felelő ütemben és a késedelem jövő évi kenyerünket 
veszélyezteti. A Szervező Bizollság megállapítja, hogy 
az őszi munkák vontatott menetének oka elsősorban, 
hogy a kulákok a klerikális és egyéb reakciós erőkkel 
egyiilt ujabb támadást intéznek a demokrácia ellen. A 
kulákok a legkülönbözőbb formában mcgu.vi'nlkozó sza-
holázsa, háborús és egyéb rémhírterjesztése arra irányul, 
hogy a dolgozó parasztságot visszatartsa az őszi mun-
kák időben való elvégzésétől. A Szervező Bizottság fel-
hívja a párllagság figyelmét a reakciónak erre a> táma-
dására és utasítja a pártszervezeteket: 

1. Tegyék haladéktalanul központi feladatukká az 
őszi szántási és veiéssi lerv minél gyorsabb, maradék-
talan végrehajtását. 

2. Leplezzék le kíméletlenül a kulákok szaholázsál 
és rémhírterjesztését. 

3. A koalíciós pártokkal és a közigazgatási szervek-
kel együtt mozgósítsák a népt bizottságokat és bizto-
sítsák a mezőgazdasági munkák időben va'.ó végrehaj-
tását. 

4. Lankadatlan éberséggel ellenőrizzék a szántás-
vetési munkák menetét. Indítsák és tegyék tömegmoz-
galommá a termelési versenyt. A dolgozó parasztság 
mozgósításával törjék le a kulákok kenyerünk ellen In-
tézett támadását. 

bora, mint Franciaország. 
Osang-Kai-Sek csapatainak 
vesztesége 2 millió 800 ezer 

fó. 

A v t t á g d o l g o z ó i n a k ö n l u d a t a 
e g y r e n ö v e k s z i k 

látogattam, vasgyárat, Nemcsak az Egyesült Államok-
ban gyártott tankokat és fegy-
vereket zsákmányoltunk, hanem 
amerikai hadifoglyokat is ej-
tettünk. 

Ez világosan bizonyit ja, hogy 
ct. amerikai imperializmus 
nem verhetetlen és nem 
olyan erős, mintahogy azt 
magáról el szeretné hitetnL 

de a. támadókat csak akkor le-
het legyőzni, ha mi egységesen 
és minden erőnkkel küzdünk 
ellene. 

A világ dolgozóinak öntu-
data egyre nagyobb, harcok 
egyre egységesebb és veze-
tőjük. tanító mesterük fm 
irányítójuk Sztálin elvtárs. 

(Hatalmas, dübörgő taps.) A 
dolgozó népek felemelkedésüket 
csak saját erejükre támaszkod-
va érhetik el, nem pedig ugy, 
hogy az úgynevezett segítségért 
eladják magukat az imperialis-
táknak. 

A magyar újjáépítés bebi-
zonyította. hogy az életszín-
vonalat Marshall-terv nél-

kül is lehet emelnb 
En több magyar gyárat meg-

textil-
gyárat és mindenütt láttam, 
hogy a magyar ipar hogyan 
fejlődik. Láttam a lebombázott 
és rombadőlt gyárrészeket, de 
emellett láttam az újjáépítést, 
hogy a gépek már dolgoznak 
és emelkedik a termelés. Lát-
tam ugyanakkor a Marshall-
terv országait is. 

Ott. ahol a Marshall-terv 
a tőkéseknek nagy hasznot 
hajt, a rounkáseágnak mun-
kanélküliséget és éhséget 

ad. 
A világ dolgozói országuk urai 
akarnak lenni, nem pedig a 
Marshall-terv szolgái. Ugyanez 
történik Kínában is, Csang-Kai-
Sek, aki az amerikai imperia-

mint Magyarországon mnn-
kaversenvben dolgozik • 

termelés fokozásáért. 
A gazdasági ujjáépités KinÁ-
ban is folyamatban van, a pe-
rasztok kőzött felosztott földrt 
szövetkezeti alapon művelik 
meg. A Csang-Kai-Sek uraim* 
alatt sínylődő dolgozók annyi-
ra várják már a felszaladj tó 
kinai hadsereget, hogy sok he-
lyen önként fogtak fegvverfc. 

A kinai felszabadító hadse-
reg föltartóztathatatlanul 
megy ctőre és hamarosan 
ki fogja vivni a végső győ-
zelmet, kiveri Csang-Kab-
Sekct és az amerikai im-
pcrrálizmnst egész KináhőL 
A világ dolgozóinak vezére 

Sztálin elvtárs. A magyar dol-
gozók vezére Rákosi elvtárs, s 
kinai dolgozók vezére a kinai 
kommunista párt titkára, Mao 
Co Tung elvtárs. 

K vezérek vezetése alatt 
harcolunk a világ dolgozói-

nak felszabadításáért-
Kedves elvtársaim, ezúton kö-

lizmusra támaszkodik, elvesz- szőnöm mindannyiótoknak, a. 
tett© hatalmát és a nép áruló- _ magyar munkásoknak, a szegedi 
jává vált. Kina felszabadított 
területeinek lakossága a kinai 
kommunista párt vezetésével 
továbbviszi a felszabadító há-
borút a függetlenségért éa a 
demokráciáért. 

A felszabadított Kínában a 
munkásság jobb körülmé-
nyek között él ésngyanngy, 

dolgozóknak azt a szívélyes éa 
bensőséges fogadtatást, amely-
ben részesítettetek. ígérem, 
hogy amit láttam és tapasztal-
tam, azt mind ma,<jammal vi-
szem és otthon a mi munkánk-
ban hasznosítani fogom — fe-
jezte be percekig tartó tapssal 
fogadott beszédét Liu Ning Yu. 

A magyar nép nem felejtette e! ez! az áldozatott 
melye! a hős szovjet hadsereg hozol! 

Ezután Horváth Mihály elv-
lárs lépett a mikrofonhoz: 

— A magyar szakszervezetek 
legfelsőbb szervének, a Szak-
szervezeti Tanácsnak kongresz-
szusa mindig jelentős eseménye 
voLt a magyar munkásmozga-
lomnak. De ennek a kongresz-
szusnak jelentőségét aláhúzza 
az, hogy egybeesik a Szakta-
nács ötvenéves jubileumával. 

— A szakszervezetek XVII. 
közgyűlésének jelentőséi ét 
nagymértékben növeli az a tény, 
hogv olyan időben ült össze, 
amikor a nemzetközi helyzet 
egyre válságo abb. A kongresz-
szus súlyát és tekintélyét nö-
veti, hogy azon jelén voltak a 

testvér szakszervezetek kül-
döttei, jelen voltak a SSzovjet-
unió hatalmas szakszervezeté-
nek képviselői. A kongresszu-
son is kifejezésre jutott, hogy 
a magyar nép nem felejtette el 
azt a nagy áldozatot, amelyet 
érettünk a Szovjetunió népei, a 
hős szovjet hadsereg hozoll. 
Ennek a hős szovjet népnek 
köszönhetjük, liogy összeül he-
teit a szakszervezetek XVII. 
kongresszusa, köszönhetjük, 
hogy uj országot, a dolgozók 
országát, szocialista hazáját 
építhetjük. Ezért a magyar 
szakszervezetek soha ei nem 
muló hálával tekinepek a Szov-
jetunió jelé és büszkén kövciik 

a világ dolgozóinak nagy tanú 
tómeslerét, a béke biztos őrét: 
Sztálin elvtársat! (A nagygyű-
lés jelenlevői felállnak. Hosz-
szu percekig dübörög az üte-
mes taps és »í:ljen Sztálini*) 

— Mindezeken a tényezőkön 
tulmenőleg legdöntőbb az a 
körülmény, hogy a magyar 
szakszervezetek XVII. kon-
gresszusa Magyarországon a. 
társadalmi fejlődés olyan sza-
kaszában ült össze, amely át-
menet a kapitalizmusból a szo-
cializmusba. Olyan időben fitt 
össze, amikor az ut hazánkban 
a szocializmushoz vezet. (Na.»v 
taps.) A magyar nép pártjánál., 
a Magyar Kommunista Párlnai,, 

i 


