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Szombaton délután összevont pártnap 
a Dohánygyárban 

Előadó Zöld Sándor elvtárs 

Szeged dolgozói elitélik — 

Hamvas püspök támogatja 

az imperialisták koreai támadását 
Egyre szélesebb méretekben bon-

takozik ki országszerte, így Szege-
den is az a tömegmozgalom, amely-
nek számtalan megnyilvánulása 
mutatja, hogy dolgozó népünk a 
leghatározottabban elítéli dz ameri-
kai imperialisták koreai támadását 
és több, jobb munkával felel a hű-
borús uszítók újabb gaztettére. 

,,'Áz amerikai imperialisták újra 
bebizonyították, hogy céljuk nem 
más, mint kapitalista és kizsákmá-

,,Mi is egyhangúlag kívánjuk: „El 
B kezekkel Koreától!" — írják az 
Országos Békebizottság Titkárságá-
hoz intézett levelükben a Sztálin-
körűt, Kossuth Lajos-sugárút, Bocs-
kai- és Madách-utcák állal határolt 
terület békevédelmi bizottságai, és 
a kerület lakói. 

„Üdvözöljük a nagy Szovjetunió 
felhívását, hogv az Egyesült Nem-
zetek Szervezete Biztonsági Taná-
csa követelje az amerikai ka'ionai 
intervenció feltétel nélküli beszün-
tetését. és az amerikai fegyveres 
erők haladéktalan kivonását Koreá-
ból. Munkánk gyorsabb és alapo-
sabb elvégzésével járulunk hozzá a 
béketábor erősítéséhez és 'teljes 
erőnkkel támogatjuk a békéért, 
szabadságért küzdő koreai nép igaz-
ságos harcát, az imperializmus el-
len. Minden erőnkkel résztveszünk 
a világ békéjéért folvó küzdelem-
ben . . . " 

A koreai nép ügye, 
a ml ügyünk is 

A szegedi Szilléri-sugárútti orosz, 

tagozatú általános iskola nevelő-

H a m v a s p ü s p ö k : 

„A klerikális reakció békellenes és 

a háborús uszítókat szolgáló akna-

munkája élesen kifejezésre jutott a 

magyar püspöki kar legutóbbi nyilat, 

kozatában, amellyel a békemozga-

lom. a békeivek aláírása ellen for-

dult. Az a jezsuita köntörfalazás, 

amellyel a püspöki kar a békemoz-

galommal való szembefordulását le-

leplezte, nem téveszthet meg senkit. 

A magyar katolikus püspökök álta-

lában a béke mellett nyilatkoztak, 

de az ilyen általános békenyilatko-

zatok fabatkát sem érnek. A gyere-

ket nevén kell nevezni. Értéke csak 

03 olyan békenyilatkozatoknak van, 

amelyek megmondják kereken hol 

áll és ki az ellenség" — mondotta 

Révai levtárs az MDP Központi Ve. 

zetőségének ülésén. 

A püspökök és a papság egyrésze 

nyíltan kivonta magát a békenyilat-

kozatok aláírásából s ezláttal a dol-

gozó nép előtt leleplezték magukat. 

Bebizonyították, hogy az imperialis-

ták. a háborúra uszítók mellett és a 

dolgozó nép tartós békéjének meg-

valósítása ellen vannak. Szegeden is 

számtalan pap és vezetőjük; dr. 

Hamvas Endre megyei püspök is 

megtagadta a békeív aláírását. A 

dolgozók küldöttségei keresték lel 

Hamvas püspököt, hogy megbeszél-

Szocialista országépftésünk egyik 

fontos problémája, hogy szövőipa-

runkat hazai termésű gyapottal lás-

suk el s ezáltal ezen a téren is füg-

getleníthessük magunkat a tengeren-

túli behozataltól. A gyapot hazai 

termesztését azonban nemcsak az 

ipari és valutáris érdekek teszik in-

dokolttá, hanem a szovjet mezőgaz-

daságfudomány nagyszerű eredmé-

nyei is, amelyeket megfelelően al-

kalmazva hazai viszonyaink kö-

zött is lehetővé válik ennek a nél-

külözhetelen melegégövi növénynek 

sikeres termesztése, 

A gyapot hazai nagyüzemi ter-

mesztésének megoldása komoly fel-

adat elé állítja szakembereinket és 

dolgozó parasztságunkat egyaránt. 

Tudjuk, hogy a múltban is számos 

próbálkozás történt a gyapot meg-

honosítása érdekében, amelyek azon. 

ban egy esetben sem végződtek tar-

tós eredménnyel. Azok a feltótelek 

Ugyanis, amelyek a magyar gyapot-

nyoló uralmuknak ideig-óráig való 
biztosítása és a békés, szocializmust 
építő hős északkoreai nép előreha-
ladásának és fejlődésének meggát-
lása" — írja a Rákosi elvtárshoz 
intézett táviratukban a Sbegedi Bőr-
gyár NV. dolgozói. 

De nemcsak az üzemek dolgozói, 
hanem a kerületek dolgpzói is röp-
gyűléseken fejezik ki tiltakozásukat 
az imperialisták provokációjával 
szemben. 

testülete és szülői munkaközössége 

szombaton békegyűlést tartott. A 

nevelők és szülők kijelentették, 

hogy a legteljésebb szolidaritást vál-

lalják Korea hős harcosaival; „Az 

ő harcuk a mi harcunk is a koreai 
nép ügye a mi ügyünk is" — jelen-

tették ki egyhangúlag. ,-Muunkánk-
kal és harcos békeakaratunkkal tá-
mogatjuk a koreai nép szabadsághar. 
cát." 

A Vízműíeiep dolgozói Rákosi 

elvtárshoz küldött táviratukban 

jutttatták kifejezésre együttérzésü-

ke a szabadságukért harcoló koreai 

dolgozókkal: 

„Mi, a Vis. és Csatornaművek dol. 
gozój felháborodással vettük fudo-
másul az imperialisták újabb kísér-
letét új háború kirobbantására. 
Együttérzésünknek adunk kifejezést 
a szabadságukért harcoló koreai 
dolgozókkal, több és jobb munká-
vá/ visszük előre a béke megvédé-
sét." 

a h á b o r ú p a p j a ! 

jék vele a békével kapcsolatos harc 

kérdéseit, de ő egyszerűen 

elutasította és nem engedte be 
a küldöttségeket. 

Most. amikor szedte a világon áz 

emberek milliói egyhangúan és hatá-

rozottan fejezik ki felháborodásukat 

és tiltakozásukat az amerikai-angol 

imperialisták koreai agressziója el-

len s „El a kezekkel Koreától I1' jel-

szóval tiltakoznak a munkások, dol-

gozó paraszttok s értelmiségiek az 

egész világon az imperialisták aljas 

cselekedeteinek továbbfolytatása mi-

att, a klerikális reakció, a püspö-

kök és a papság egy része nyugod-

tan tovább szerertné folytatni aljas 

aknamunkáját. Szeged dolgozói 

azonban nem várnak a végletekig s 

meg akarják tudni, milyen álláspon-

ton van ezekután a püspök úr. 

Vasárnap délután, amikor dr. 

Hamvas Endre megyei püspök visz-

szatért vasárnapi körúttjáról, a dol-

gozók békebizottsága fogadta palo-

tája előtt. Mikor a püspök kilépett 

auttójából, egy dolgozó nő a követ-

kező szavakkal fogadta: 

Kedves püspök u r ! 

Szeged dolgozói nevében kérem, 

hogy nyilatkozzék, mi a véleménye 

az imperialisták támadásával kap-

csolatban, amelyet a szabadságsze-

termesztés sikerét biatosftihattják, 

csakis népi demokráciánkban van-

nak megadva. Csak a szocializmust 

építő népi demokrácia teszi lehető-

vé, hogy céltudatos, kollektív mun-

kával megszervezhessük hazai gya-

pottermesztésünket. A gyapotter-

mesztés hazai meghonosításával kap-

csolatos kísérletekről számol be 

Bérezi László, a Biológus Kör 3. 

szakülésén, pénteken, július 14-én 

délután 6 órakor az Ady-téri Egye-

tem természettudományi előadóter-

mében, 

A szakülés második tárgya Jósa 

Zoltán előadása: Biológia és dialek-

tikus materializmus címmel. Ez az 

előadás kétségtelenül nagy figyelem-

re tarthat számot nemcsak a szak-

emberek, hanem mindazok részéről, 

akik a szocializmus ideológiai kér-

dései iránt érdeklődnek. 

A szakülésen minden érdeklődőt 

szívesen látnak. 

rető koreai nép ellen intéztek. Az 

amerikai imperialisták a békés pol-

gári lakosság ellen intéznek táma-

dást, ártatlan asszonyokat és gyer-

mekeket gyilkolnak le, Dél-Korea 

még fel nem szabadított területein 

pedig a legkegyetlenebb elnyomás-

ban tartják a dolgozókat. Még most 

is az imperialisták mellett áll, vagy 

elitéli aljas támadásukat? 

Hamvas püspök úr e szavak hal-
latára tovább akart menni, figyel-
men kívül hagyva a dolgozó nő 
kérdését. Amini visszapillantott az 
időközben összegyűlt dolgozókra, 
akik érdeklődéssel várták szavait, 
a következőket mondotta: 

„Természetesen, hogy a béke mel-
lett vagyunk, hisz a háború nagy 
vagyonok elpusztításával jár s ak-
kor ismét szenvedni kell nekünk 
is". 

Most hirtelen megváltozik 

Hamvas püspök arca, széjjelnéz a 
zúgolódó dolgozók hatalmas, nyolc-
százas tömegén és gúnyosan jelenti 
ki: 

— Maguk sem tesznek többet a 
béke érdekében, mint én. 

„Le a háború híveivel! Békét aka-
runk!'' — hangzik mindenfelöl a 
dolgozók ajkáról. Joggal zúgolód-
nak a dolgozók, hisz a múltban ki-
ket küldtek a vágóhídra az Egyház 
felszentelt fegyvereivel? A dolgozók 
férjeit, gyermekeit. Millió és millió 
dolgozó nő várta haza férjét, gyer-
mekét s hiába. Hamvas püspöknek 
úgy látszik ez nem fáj, hanem a 
háborúban elsősorban a vagyont 
félti. 

A dolgozó nép nem tűri, hogy 
az Egyház leple alatt gálád terve-
ket szőjjenck ellenünk. Mert a Va-
tikán és annak ügynökei ezt teszik. 
Hűségesen kitartanak az imperialis-
ták mellett egy újabb háború ki-
robbantásáért. 

Hamvas püspök a nyolcszázas 
dolgozó tömeg előtt vasárnap dél-
után ismét bebizonyította, hogy a 
klerikális reakció a dolgozó nép 
ellensége. Ha szórói-szóra nem is 
mondotta el, mi a Vatikán és egy-
ben az ő politikája, elárulta azzal, 
hogy: 

„Nem vagyok hallandó 
semmit s e m mondani 

a Vatikánról s egyáltalán nem fog-
lalkozom különben sem politikai 
kérdésekkel". A béke kérdése poli-
tikai kérdés, de most kérdezzük, a 
kémkedés, a dolgozó nép elárulása 
lelki-ügy? Mert amint mondotta 
„csak lelki dolgokkai foglalkozik". 

Azok a dolgozók, akik ott vol-
tak e percekben a püspöki palota 
előtt, soha nem felejtik el azt a 
gúnyos arckifejezést, amit Hamvas 
püspök e szavaknál tett. 

Azok a katolikus hívek, akik hal-
lották Hamvas Endre püspök kije-
lentéseit, elmondják majd a 'többi-
eknek, hogy a püspök úr nem fog-
lalt állást az amerikai imperialis-
ták koreai támadása ellen. Márpe-
dig, aki nem foglal állást a béke 
mellett és a háborús uszitók táma-
dásával szemben, az 

kiszolgálja az imperialistákat, 

támogatja háborús törekvéseiket. 
Szeged dolgozói, de az egész vi-

lág dolgozói is határozott tiltako-
zásukat fejezik ki az imperialisták 
aljas támadása ellen s minden erőt 
megfeszítve harcolnak a béke meg-
valósításáért s kíméletlenül leszá-
molnak ellenségeinkkel, bármilyen 
palást mögé is rejtőzzenek. 

Ballet-esf az ujszegedi 
szabadtéri színpadon 

Szombaton este ismét nagy-
szerű műélvezetben lehet része 
Szeged dolgozó népének. Ez 
alkalommal a Muzsika NV 
balett-estét rendez. Az esten 
közreműködik: Bordy Bella, 
Csinády Dóra, Ká lmán Etelka, 
Lakatos Gabriella, Fülöp Vik-
tor, Gál Andor, Solymossy 
7S álmán, Tóth László, az Ál-
lami Operaház szólótáncosat 
és a Szegedi Filharmóniai 
Zenekar. Vezényel Szerdahe-
lyi László, kísér Hojlay Béla. 

A műsorban részleteket mu-
tatnak be a Diótörőből, Páris 
lángjaiból és az Eladott meny-
asszonyból. Bemu4atásra ke-
rül a Csikóslánc, Csárdás, 
Tere-fere polka, Kék Duna 
keringő, Boleró stb. Az elő-
adás este 8 órakor kezdődik. 

A szegedi dolgozók számára 
nagyjelentőségű lesz a szom-
bati nap. Ezen a napon dél-
után %6-kor a Dohánygyár 
udvarán összevont pártnapot 
tartanak. A pártnap előadója 
dr Zöld Sándor elvtárs, bel 

A Budapesti Gyárépftési NV ifjú 
dolgozói a következő levelet intéz-
ték szerkesztőségünkhöz: 

„Mi, a Budapesti Gyárépítés! NV 
ifjú dolgozói nagy örömmel és lel-
kesedéssel kapcsolódunk be a hosz-
szúlejáratú rnunkaversenybe. Min-
den dolgozó ifjú tudja, hogy har-
colni kel! az ötéves terv sikeres 
befejezéséért. Az itt dolgozó szak-
társak tudják, hogy nekünk többet 
és jobbat kell termelnünk a szocia-
lizmus megvalósítása érdekében. 

A nálunk dolgozó szaktársak tud-
jak azt is, hogy az építőipar na-
gyon elmaradt. Éppen ezért sokan 
vállaltak hosszúlejáratú verseny-
szerződést, hogy az építőipar is lé-
pést tudjon tartani a fejlődéssel. A 
munka végrehajtásánál azonban 
akadályokba ütközünk, mert az épí-
tés vezetősége nom támogatja a 
dolgozókat a munkában, nem biz-
tosítja az építésvezetőség a műve-
zetőkön keresztül a dolgozók folya-
matos munkáját, hogy amit vállal-
tak, azt teljesíteni is tudják, 

A dolgozók sokszor fél és egy 
órát állnak, mig a művezetőtől 
munkát kapnak. Rossz a munka-
megszervezés, mert egy munkahely-
re három brigádot is beállítanak, 
ami a napokban is megtörtént. La-
katos elvtárs ezt jelentette az épí-
tésvezető szaktársnak, amit az fel-
háborodva fogadott és azt felelte 
neki: „Vegye tudomásul, hogy ma-
gának azonnal fel van mondva". Ha 
a pártszervezet közbe nem lép, ez 
meg is történt volna, úgy, ahogyan 
azt az építésvezető szaktárs elkép-
zelte. 

Hosszúlejáratú munkaverseny-
szerződést harminc ifjumunkás 
kötött. Többek között a „Kom-
szomol" ifjumunkásbrigád is, 
amely felajánlotta, hogy teljesít-
ményét 140 százalékról 150 szá-
zalékra emeli fel. Ezenkívül vál-
lalták, hogy a selejtet még 6 
százalékkal csökkentik. A „Kom-
szomol" br'gád nem tud'a telje-
síteni felajánlását. Teljesitmé-
n.yük az utóbbi időben mindig 
csökken, különösen a DISz kon-
gresszus óta. Például az utolsó 

ügyminiszter, a Közpon t Ve-

zetőség és a Politikai Bizott-

ság tagja. 

A pártnapon résztvesznek 

nemcsak a párttagok, hanem 

a pártonkívüli dolgozók is. 

héten csak 105 százalékot tud-
tak elérni. A brigádtagok nem 
is csodálkoznak ezen, mert fél-
órákat álldogáltak, amig Farkas 
segédmüvezetőtől munkát kap-
tak. A brigád tagjai állandóan 
panaszt tesznek, de még a mai 
napig sincs eredménye. Farkas 
szaktárs megcsinálja azt is, hogy 
a „Komszomol" brigád napi el-
végzett munkáját két nap múlva 
méri fel és veszi fel a munka-
lapra. 

A „Komszomol" brigáddal tör-
tént meg az is, hogy egy heti 
betonkeverésüket a rákövetkező 
héten számol.ák el, illetve igazol-
ták. De ezt is csak ugy, hogy a 
brigádvezető fél napig járkált 
munka közben egyik művezetőtől 
a másikig. Munka után is pró-
bálta elintézni, de nem volt egy 
művezető sem, aki igazolni tud-
ta volna. Igyekeztek egymasra 
hárítani a felelősséget a hibák 
elkövetéséért. Igy kénytelen 
volt a brigádvezető munka köz-
ben elintézni a brigád rovására. 

Az építkezésnél nincs meg-
szervezve a munka. Ezt bizonylt-
ja az is, hogy a dolgozók mun-
kalap nélkül állnak munkába. 
Ezek a szaktársak munkába áll-
nak, mert dolgozni akarnak. 

így az ifjúmunkások általános 
véleménye az, hogy hiába kö-
tünk hosszúlejáratú versenyszer, 
ződést. ha azt nem hajtjuk vég-
re azért, mert a munkát rosz-
szul szervezték meg és a verseny 
zavartalan menetéihez nem bizto. 
sították a megfelelő munkaalkal-
mat. 

Ezeket a hibákat sürgősen ki 
kell javítani, különben a hibák 
még súlyosbodnak. Ki kell javí-
tani azért is, hogy tervünket mi. 
nél hamarabb be tudjuk fejezni 
ezen az építkezésen s hogv mi-
nél több építkezést tudjunk be-
fejezni az ötéves terv fo'vámén a 
szocializmus megvalósítása ér-
dekében. 

Csonka István DISz-titkár. 
Budapesti Gyárépítési NV. 

M i n d e n e r ő n k k e l r é s z t v e s z ü n k a b é k é é r t f o l y ó 

k ü z d e l e m b e n 

Pénteken tart/a harmadik szakülését 
a Biológus Kör 

Most látjuk csak, hol dőzsöltek 
a Horthy-rendszer urai 

Szegedi dolgozók levelei a nyaralásból 

'Az orszáG különböző üdülőiben pihenő szegedi dolgozók 
számos levelet intéztek szerkesztőségünkhöz. Ezekben a le-
velekben részletesen beszámolnak pihenő napjaikról és ar-
ról, hogy milyen szeretettel gondolnak Pártunkra s a sze-
gedi dolgozókra, hogy lehetővé tették számukra a kellemes 
nyaralást. Az Államosított Jutafonó két dolgozónője levelé-
ben a következőket írja: 

„Jóhégzett munkánk után jöttünk ide, Hajdúszoboszló-
ra nyaralni és egyben gyóüyidőst keresni. Most látjuk csak, 
hol dőzsöltek a Horthy-rendszer urai és milyen szép üdülő-
ket építettek a mi keserves munkánk árán. Tudjuk jól azt, 
hogy mi most itt élvezhetjük az eddig számunkra ismeretlen 
nyaralást, hatalmas barátunknak, a Szovjeuniónak, Pár 
htnknak és az öntudatos dolgozóknak köszönhetjük. Ezért 
megígérjük, ha hazamegyünk, még fokozottabb lendülettel 
és kitartással dolgozunk majd, hogy minden dolgozó részére 
boldog életet és kellemes üdülést biztosítsunk. 

Murányi Gyuláné, Májer Ferencné. 

Az SzSzMTE labdarugói levelükben többek között ezeket ír. 

ják: 

„Csapatunk nairv örömmel élvezi a Balaton minden szépsé-

gét és jóságát. Minden egyes já tékos szeretettel gondol Pártunk, 

ra s mindazokra, akik elősegítették a csapatot a bajnokság meg. 

nyerésében s elősegítettek, hogv a nagy küzdelmek után fára. 

dalmainkat itt. a magvar tenger partján kipihenhessük s sok-sok 

üzemi dolgozóval együtt élvezhessük a Balaton minden örömét. 

Sok szeretettel gondolunk mindé n szegedi dolgozóra s üdvözle-

tünket küldjük mindannyióiukna k." SzMTE labdarúgói 

A hibákat siirgesen ki kell javítani 
A munka rossz megszervezése gátolja a Budapesti 

Gyárépítést JVF ifjúmunkásai 

versenyszerződéseinek teljesítését 


