
Ma. siombaton délután 
háromnegyed 6 órakor összevont pártnap a Dohánygyár udvarán, ™™dó dr. Zöld Sáltdor elvtárs 

belügyminiszter, a Központi Vezetőség 
és a Politikai Bizottság tagja. 

rossz idö esetén a Nemzeti Színházban 

(jAfbbtepmeléisei nála izélünk 
az imp vvia Hiteiknalt 

A Szeged i Kender dolgozói békeröpgyü léseken juttatták k i fejezésre a korea i nép 
iránti szeretetüket és az amer ika i imper ia l i s ták e l leni gyűlöletüket 

A magyar kormány USA-hoz intézett jegyzéke 

megbélyegezte Washington agresszív beavatkozását 

a koreai nép belügyeibe 

A nagy villamos gyári óra kis-
mutatója épp hogy eltakarta a 
kettest, s alig hallgat el a mű-
szak végét jelző sziréna, máris 
nagy mozgolódás támad az üzem 
gombolyító osztályán, A délutáni 
műszak dolgozói már ott várják, 
hogy átvegyék a gépeket. Né-
hány perc után újra teljes len-
dülettel folyik a munka. Különös-
nek tűnik, hogy a délelőttiek 
közül, annak ellenére, hogv elvé-
gezték napi munkájukat, senki 
sem igyekszik hazafelé. 

Tizen, tizenöten állanak a te-
rem egyik üresen álló részében, 
de a következő percekben ez a 
létszám már alanosan megsokszo-
rozódik. I t t található a délelőtti 
raűsgak valamennyi dolgczóia. 

Üzemi békekisgyíílésre jöttek 
&?«ze. Nem telik bele sok idő. az 
egyik középen álló elvtársnő. Vi-
rágú Mária, már beszél is. 

Valamennvien nagy figyelem-
mel hallgatják, Először szó esik 
Gerő elvtárs beszédéről. Viráffh 
elvtársnő foglalkozik a terv és 
a munkafegyelem megszilárdítá-
sával. Kitér a hiányosságokra is. 
Azonkívül örömmel mondja el 
mit tettek az üzemben Gerő 
elvtárs beszéde óta. a feltárt hi-
bák kiküszöbölése érdekében. 

— Üzemünkben a termelés fo-
kozatosan növekszik — mondja. 
— Máius hónap folyamán terv-
előirányzatunkat 132 százalékra, 
június hónapban pedig 133 szá-
zalékra teljesítettük. 

— De ez nem elég — folytat-
ja tovább Virágú elvtársnő. — 
Ezt az eredményt még 

l ^ r b r e l n í w i t l 

ha azt akarjuk, hogy tovább 
emelkedjék életszínvonalunk és 
ezi n keresztül erősödjék a béke-
tábor. Követnünk kell élenjáró 
dolgozóink példáját, szélesíteni 
kell üzemünkben a munkaver-
senvt. igyekeznünk kell. hogy mi-
nél több olvan dolgozója legyen 
a Szegedi Kenóerfonónak, mint 
Makra Erzsébet, aki július 10-én 
már a november 7-i tervét is 
teljesítette. Vagy mint Szalma 
Imréné. aki néhány nappal ez-
előtt felezte lv> augusztus 8-i 
tervét: Bódi Szilveszterné. aki 
már nanok óta augusztus havi 
tervének a második felén dolgo-
zik. 

Virágh elvtársnő ezután k>tér 
p. déikoreai imperialista provoká-
cióra és elmond.ir- togv ez a 
támadás nemcsak az r'rzakkcreai 
Népi Demokratikus Köztársas'? 
ellen irányul .hanem öbbek kö-
zött a magvai* dolgozók elten 
is. Orvtámadás volt ez a Makra 
Erzsébetek, a B.'dj Szilveszte-
rek és a többi klolgozőtársVak 
eredményei ellai is. Fz mindenki 
e'ött világos, hogy ha meggyőző 
d ;k az ellenság közénk beépített 
ügynökei, a jobb íVt/ül szoeiá1Ü2-
mokraták. az eltávolított Bate<ri 
Kálmánok aknamunkájáról. Ép 
pen ezért netti ik rnég jobb és 
több termeléssel keli válaszol-
nunk a nviiguti imperialisták so-
rozatos prrvikáció'ra 

Virágh elvtársnő alig fejezte 
be beszédét, máris átvette a ezót 
Pásztor Lászlóné a gombolyító 
egyik dolgozója Pásztoráé rövi-
den szólott az elhangzottakhoz, 
beszédben mégis minden benne 
volt. Érezhető volt az -» gyűlölet, 
amelyet kö'ös ellenségünk '"fart 
érez de tisztán sugárzót!- ki sza 
vaiból az az 

| ő í i í n le^s iére lé jn 

amelyet a felszabadító harcát 
vívó koreai nép iránt érez. 

— Igen, Mi iöbbtermeléaso! 
válaszolunk az imperialistáknak 
— mondotta. — Ahogy szapo-
rodnak és erősödnek n provoká-
'/.c . mi ugyanő gv eme lük t e . 
j v'v nényeinket. Mindannyian 
követjük a terv teljesítésében 
élenjáró dolgozó társainkat. 

Pásztorné beszédét kibővíti 

Csamangó Ferencné elvtársnő. Ö 
elmondja, hogv bóketábor el-
lenségeivel szemben csak akkor 
tudunk igazán eredményes harcot 
folytatni, ha a termelékenység 
emelése mellett még fokozottabb 
gondot fordítunk elméleti szin-
vonalunk továbbfejlesztésére :s. 
Csamangó e !:társnő már most 
felhívja dolgozó tár.sai figyelmét, 
hogy a szeptemberben meginduló 
párt- és szakszervezeti szeminá-
riumokon még SC'Ptai többen ve-
gyenek részt, mint az elmúl év-
ben. 

Helyeslően fogadja mmdenki 
ezt a f e l h í v á s i g a z a t adnak 
Csamanvó elvtársnőnek. Jól tud-
ják a jelenlévők, tjogy a tudás, 
a marxizmus-leninizmus ismere-
te az, amely még közelebb viszi 
őket a Párthoz, amely szervezi 
és irányítja az ellenséggel ví-
vott harcukat, 

A következő felszólaló Farkas 
Istvánné a keresztorsózóból. O n 
hosszul c,járatú versenvszerződé-
sek jó megkötésére hivja fel 
a figyelmet. Elmondja, hogy a 
belső ellenség már ezen a vona-
lon is 

| támadáxt Indított, 

igyekszik megtévesztem a dol-
gozókat. 

— Ezért történt meg az, hogy 
kezdetben számos dolgozó volt 
az üzemben, aki olyan „munka-
felajánlást" te t, amit már régen 
teljesített — mondotta Farkas 
Isvánné. Az ilyen szerződések 
nemhogy előre segítenék, ellen-
kezőleg gátolják öntudatos szak-
társaink munkáját. 

Virágh elvtársnő válaszolt a 
fölszólalásokra. majd röviden vé-
getért a békegyülés. Közben bol-
dogan újságolják el, hogy ez 
nem az első békegyülés volt már 
az üzemben. Csütörtökön a gyár 
számos üzemrészében rendeztek 

hasonló békeröpgyüléseket. A fi-
nomító, a kártoló és a javítómű-
hely dolgozói is hasonlóképpen 
tiltakoztak az imperialisták ko-
reai beavatkozása ellen. Szinte 
jelszóvá vált már az üzemben: 
„El a kezekkel Koreától!" Ez 
volt csütörtökön, Tóth Sándor, 
Bódi Jánosné, Fischer Simonné 
elvtársak felszólalásában, de 
még élesebben benne volt ez 
Balázs József elvtárs szavaiban, 
aki elmondotta, hogy a jövőben 
jp szervezéssel akarja dolgozó 
lársai és saját termelését növel-
ni. Egy csőszerelő brigádot ala-
kított. Ez a brigád rövidesen 
bekapcsolódik a munkaversenybe 
is. Nyári Antal, Balázs József 
és Vincze Antal, a brigád tagjai 
vállalták, hogy az üzemi revizo-
rok által megálilapito't idő he-
lyett mindig két nappal 

Az Egyesült Államok budapesti 

követsége jegyzékben bejelentette a 

magyar külügyminisztériumnak, hogy 

az USA elnöke az Egyesült Nemze-

tek Biztonsági Tanácsának határo-

zatára hivatkozva elrendelte a ko-

reai tengerpart blokád alá vételét. 

A magyar külügyminisztérium vá-

laszjegyzékében mindenekelőtt le-

ssögezi, hogy a Magyar Népköztár-

saság kormánya a Biztonsági Ta-

alapokmányának durva megsértésé-

vel hoztak, jogellenesnek tartja 

,,A Magyar Népköztársaság kor-

mánya — hangzik a jegyzék — kö-

vetkezetesen szemelött tartja a né-

pek függetlenségéhez és önrendelke-

zéséhez való jogát és megállapítja, 

hogy az Egyesült Államoknak ez a 

nyílt fegyveres támadása agresszív 

beavatkozást jelent a koreai nép 

belügyeibe és ezzel veszélyezteti a 

világbékét, amiért a teljes felelős-

| előbb vcgxik el 

a soronlevő kazántisztitási, cső-
szerelési munkálatokat. 

A javítóműhelyben Szabados 
András felajánlotta, hogy mun-
katársaival úgynevezett „olajzó-
brigádot" szervez. Ez a brigád 
mindig pontos időben végzi a 
gépek olajozását, ezzel nagyban 
csökkenhetik majd az eddig 
gyakran előforduló géptöréseket. 
A lehetőséghez mérten kiküszö-
bölik a nem ritka csapágyégése-
ket is. Igy akarnak hozzájárul-
ni az üzem önköltségcsökkentési 
tervének sikeres végrehajtásá-
hoz, illetve túlteljesítéséhez. 

A békeröpgyülések pénteken 
este a délutáni műszak befejezé-
se után tovább folytatódtak az 
üzemben. Ma ujabb röpgyülése-
ken nyilvánítják ki erős béke-
akaratukat a Szegedi Kender 
dolgozói, akik tettekkel b'zonyit-
ják be, hogy rájuk mindig szá-
mithat Pártunk és a nagy Szov-
jetunió-vezette béketábor. 

nács fenti döntését, amelyet az ENSz | ség az USA kormányát terheli." 

Nyolcvanöt százalékig végeztük el 

a behordást Csongrád megyében 

Csongrád megye dolgozó pa-
rasztsága megértette a minisz-
tertanács határozatát, elsők kö-
zött fejezte be az aratást az 
egész országban. Megyénk dolgo-
zó parasztjai ezt az elsőséget 
meg akarják tartani az összes 
nyári munkák elvégzésében is. 
Ezt bizonyitja, hogy megyénk 
dolgozó parasztjai a behordást 
már 85 százalékig elvégezték. 

Egyes részeken, mint Hódmező-
vásárhelyen és Szentes környé-
kén, ahol a dolgozó parasz ság 
között az ellenség aknamunkája 
termékeny talajra talált, a be-
hordást csak 55—60 százalékban 
végezték el eddig. Dorozsma, 
Szeged és Makó környékén 95 
százalékban végezte el dolgozó 
parasztságunk a behordási mun-
kát. 

Válasz Hamvas püspöknek 
Mély felháborodással olvas-

tam az újságban meg" 
jelent cikket, amely újra le 
rántoUa az álarcot Hamvas 
püspök úr ájtatos arcáról. 

Mi, dolgozók, nemcsak itt 
SzeQcden, hanem országszerte 
elítéljük az amerikai imperia-
lista gazemberek támadását 
a koreai nép ellen, mi tiltako" 
zó gyűléseket rendezünk az 
ellen a támadás ellen. Mégis 
van olyan ember, aki nyíltan 
az imperializmus mellé mer 
állni és arcátlanul ki meri je 
Jenteni: Ő is tesz annyit a 
béke megvédésére, mint mi: 
dolgozók. Meglátszik cseleke-
tein az, hogy mit tett a mai 

Nem lehet már félrevezetni a pusztamérgest 
dolgozó parasztokot 

12 uj lúggal gazdagodott a pusztamérgest „Úttörő" termelőcsoport 

Ahol most állok, a földosztás 
élőit Meszes Pál bárónak a birto-
ka volt. Most a pusztamérgesi „Út-
törő" termelőesoport földje. 'Akivel 
beszélek, Gyóni István, a termelő-
csoport iizemi pártátkára, aki a 
felszabadulás előtt még Meszesnek 
volt a bérese, most a termelőszö-
vetkezeti csoport egyik megbecsült 
lúgja és a termelőesoport felemel-
kedéséért, jobblétéért dolgozik. 

Kezébe veszi, forgatja az igazol-
ványomat, lassan betűzi ki a neve-
met. 

—• Nem nagyon tudok én írni, 
olvasni — vallja be szégyenkezve. 
— Nem volt nekem alkalmam ta-
nulni a mult rendszerben. 

De annál inkább felélénkül, ami-
kor a csopor'í életéről és eredmé-
nyeiről beszélünk. Örömmel dicsek-
szik, hogy már július 7-én 100 szá-
zalékig elvégezték a cséplést. Még 
most csépelték az első gabonát, 
amit 

közösen termeltek. 
De már az első termés is igen szép 
eredményt hozott, mert holdanként 
830 kilogram átlagtermést értek el 
rozsból, ami igen jelentős ered-
mény a mérgesi homokon, ahol az 
egyénileg gazdálkodó parasztok 4— 

5, legjobb esetben 6 mázsa gabo-
nát tudnak termelni. De a csoport-
ban a jó vetőmag, a talaj jó előké-
szítése, a traktorszántás előnye már 
az első évben meghozta a csoport 
számára a munka gazdag gyümöl-
csét. 

Aratás után nem hagyják parla-
gon heverni a földet, hanem ide-
jében tarlóhántást végeznek és je-
lentős területeket vetnek be inásod-
növénnyel. A tarlóba veteti burgo-
nya már kikelt, jót tett neki az 
elmúlt heti bőséges eső. De vetet-
tek már öt hold kölest és négy 
hold csalamádét is. azonkívül 1800 
szögöl zöldbabot. De most szerződ-
tek egy hold uborkára és még négy-
hold babra, amit a napokban vei-
nek el. Igy használják ki a földet 
gazdaságosan. 

A csoport 32 hold szőlője és hét 
hold gyümölcsöse is 

bö termést Igér. 
De ehhez a csoporttagok szorgal-
mas munkája is nagyban hozzájá-
rul. Tudják a dolgozók, hogy ma-
guknak termelnek, nem a tőkésnek 
és kulákoknak. A szőlőmunkák 
időbeni elvégzésének nagy jelentő-
sége van. Ezl latija szem előtt 
Csurgó Pál is, mert szőlöpermete-
zésben 180 százalékot teljesített. De 
akadnak követői minden munká-
ban. Itt van például Bori Mári né-
ni, akt már nem éppen fiatal, de 
munkában sok fiatal lányon túltesz. 

A termelőesoport eredményei 
nem maradnak rejtve. Ezt látják a 
pusztamérgesi dolgozó parasztok is, 
éppen ezért már eddig tizenketten 
kérték a felvételüket és írták alá 

a belépési nyilatkozatot. 
De az érdeklődés még egyre foko-
zódik, mert ezenkívül több mint 
húszan jelentkeztek, hogy őszre be 
szeretnének lépni az „Üttörő" ter-
melőcsoportba. 

'A'hol azonban eredmények van-
nak, ott az ellenség is megjelenik, 
hogy romboló munkájával, hazug-
sággal, ha kell Ígérgetésekkel félre-
vezesse, elriassza a dolgozó pa-
rasztságot a termelőszövetkezetbe 
való belépéstől. 

Példa erre Sirokt Ferenc dolgozó 
kisparaszt esete is, aki be akart 
lépni a 'termelőcsoportba, de Dóci 
Péter, aki a Horváth testvérek mér-
gesi szőlőjében dolgozik évek óta 
mint hajcsár, lebeszélte szándéká-
ról. Azt igérle, ha nem lép be a 
csoportba, egy malacot ad neki. 
amit nem is kell kifizetni. . Maid 
ledolgozza" mondotta. ígv akadá-
lyozza meg az ellenség, hogy a 
jobb létet, a felemelkedést válassza 
a dolgozó parasztság a kizsákmá-
nyolás. elnyomás helyett. 

A volt fasiszta csendőrök is meg-

jelennek a porondon, ha a terme 
lőcsoport tagjait kell ijesztgetni, 
vagy a csoport ellen kell agitálni. 
Simon József 

volt csendörörmester 
azzal támadt Gyóni Gábor tszcs 
tagra, hogy: „Jól megy nektek, 
mert jogtalanul elvettétek másnak 
a földjét és azon jól éltek. De 
majd lesz ez még másként is, mert 
vissza kerülünk int még oda, ahol 
voltunk". 

Ezek a horthysta pribékek min-
den igyekezetükkel azon vannak, 
hogy elriasszak fenyegetésükkel a 
dolgozó parasztokat a termelőszö-
vetkezettől. mert a nyugati „felsza-
badítókat" várják, hogy visszaül-
hessenek a nép nyakára. 

A pusztamérgesi dolgozó parasz-
tokat azonban nem lehet már fél-
revezetni, sem megijeszteni, mert 
egyre többen lépnek a felemelke-
dés, a boldogulás útjára, a közös 
nagyüzemi gazdálkodásra. 

Ujabb üzemek csatlakozlak 
a szegedi Papriftabevaifó 
újítási versenyfelnivasához 
Ismeretes, hogy a szegedi PaP-

rikabeváltó és Feldolgozó állami 
telepe újítási versenyfelhívást 
bocsátott ki, amelyet nagy ér-
deklődéssel fogadtak a szegedi 
üzemek dolgozói. Most újabb 
üzemek csatlakoztak a verseny-
felhíváshoz. 

A szegedi Lemezgyár dolgozói 
elfogadták a versenyfelhívást és 
nyolc pontban foglalták össze a 
feladatokat. A DÉMA cipőgyár 
dolgozói vállalták, hogy az újí-
tások számát 20 százalékkal nö-
velik. 

Nagy lelkesedéssel fogadták 
el a versenyfelhívást a Szegedi 
Kender, a Gázgyár és a Magas-
építési NV dolgozói is. 

napig. Persze a püspök űr 
szívesen áldaná meg a fegy" 
vert, örömmel ,.az isteni sze-
retel jelszava afatt", hogy mi' 
nél több dolgozó pusztuljon el, 
mert ezt az ő és hozzá hasonló 
püspök urak egyéni érdekei 
így kívánják. 

p n mint egyszerű dolgozó 
asszony, sokat törtem 

rajta a fejem, hogyan lehet az, 
hogy ők, akik a szeretetet 
prédikálják, miért gyűlölik 
annyira a dolgozó népet. Ők, 
akik o tízparancsolatra tani." 
tottak bennünket, miért nem 
akarják megtanulni azt a pa-
rancsolatot belőle: „Ne ölj." 
Most már tudom: Ők a mi 
elbutításunkra igyekeztek. I)e 
hála demokráciánknak, kinyí-
lott a mi szemünk is. Látjuk 
most már, hogy minden csali 
üzlet volt náluk. 

Qzörnyü még gondolatnak 
is, hogy újra háború le' 

gyen. azt a sok szépet, amit 
a dolgozó nép a saját erejéből 
épített, azt szétrombolják az 
imperialista gazemberek. Nem 
lehet ép ésszel rendelkező, 
sem országunkban, de sehol 
a világon az, aki béke helyett 
a háborút akarja. 

Ám, ha ők akarják, mi meO 
védjük a békénket az életünk 
árán is. Hála a felszabadító 
Szovjet Hadseregnek és annak 
bölcs vezetőjének, Sztálin elv-
társnak, aki elhozta a szabad" 
ságot a részünkre s a mi sze-
retett vezérünknek, Rákosi 
Mátyásnak, Pártunknak, mely 
megtanított benőnket arra, 
hogy ma már tudjuk azt, 
hogy miénk a gyár, magunk-
nak dolgozunk ,s a magunkéi 
védjük, nem a kapitalista tő-
két. Harcolunk a saját sza-
badságunkért és Gyermekeink 
jövőjéért, ne legyenek azok is 
elnyomottak és elbutítottak, 
mint mi voltunk a múltban. 

Veres Istvánné 
Varga Mihály kötel-

es hálógyár. 

Gazdag kulturmüsor 
a szegedi textilüzemek 

vasárnapi hangversenyén 
A szegedi textilmunkások 

az újszegedi szabadtéri színpa-
don este 8 órai kezdettel hang-
versenyt rendeznek, melyen köz. 
reműködik a Szegedi Kenderfonó-
gyár ének-, zene-, tánc. és szín-
játszőcsoportja. 

A változatos műsorban Csaj-
kovszkij. Alexandrov. Dunajev. 
szkij. Liszt. Brahms, Puccini mű-
veiből hallhatunk részleteket, 
ezenkívül több vers, jelenet és 
népi tánc egésziti ki az előadá-.t 


