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A béke megvédése érdekében 

Leleplezzük, elszigeteljük, kiűzzük 

magunk közül a jobboldali 

szociáldemokrata kártevőket 
Szeged dolgozói nagy tömegben hallgatták dr. Zöld Sándor elvtárs beszámolóját 

a szombati összevont pártnapon és a béke megvédése, 
az ellenségeink elleni harc fokozása mellett tettek hitet 

Át szombat délután erősen szemerkélő eső ellenére is 
lelkes csoportok gyülekeztek a város különböző pontjain. 
Vörös és nemzetiszín zászlókat tartottak a kezükben, má-
sok táblákat emeltek a magasba s a táblákon feliratok hir-
dették valamennyiük akaratát: „Megvédjük a békét!" — 
,.El a kezekkel Koreától!" Énekszóval, friss, vidám léptek-
kel vonultak a csoportok a szegedi Dohánygyár udvarára, 
hogy részt vegyenek az összevont pártnapon, amelyen kom-
munistáknak és pártonkívülieknek egyaránt alkalmuk nyílt 
építő munkánk legfontosabb kérdéseinek megismerésére. 
Délután háromnegyed hatra már sűrű tömeO lepte el a 
Dohánygyár hatalmas udvarát, sőt igen nagyszámban áll-
tak kinn az utcán is. Egyre jöttek az újabb felvonuló cso-
portok és a villamosok is úja bb és újabb dolgozó csoporto-
kat hoztak. Mire a pártnap megkezdődött, mintegy húsz-
ezer ember gyűlt össze. 

Zombori János elvtárs, az MDP 
szegedi pártbizottságának titká-
ra nyitotta meg az összevont 
pártnapot, majd dr. Zöld Sándor 
elvtárs, az MDP Központi Veze-
tőségének és Politikai Bizott-

ságának tagja, belügyminiszter, 
tartotta meg előadását. Beszéde 
elején arról a gyalázatos táma-
dásról beszélt, amelyet az ame-
rikai imperialisták indítottak a 
koreai nép ellen. 

Koreai példa figyeimextetés sxámunkra 

— Az imperialista uszítók azon-
ban elszámították magukat •— 
jelentette ki Zöld elvtárs —, 
amikor azt hitték, hogy a béké-
sen építő északkoreai népet le 
tudják rohanni, igájuk alá tud-
ják hajtani. 

— Az amerikai bombavetők 
által felgifujtott koreai falvak 
lángjai figyelmeztetnek bennün-
ket is, meg kell világítania azt 
előttünk, hogy 

szent kötelességünk n. béke 
ügye iránt önmagunk, csa-
ládunk. gyermeikeimk iránt 
a háborús gyújtogatok elleni 

harc fokozása, 
az imperialisták minden fajtájá-
nak leleplezése, ártalmatlanná té. 
tele. Az imperialista ügynökök, 
a jobboldali szociáldemokraták, 
a klerikális reakció képviselői el-
len sokkal fokozottabban kell 
harcolnunk, mégpedig azzal, hogy 
jobban dolgozunk, növeljük a 
termelést, a termelékenységet és 
napról-napra munkaterületünkön 
mindennapi munkánk által épít-
jük a szocializmust. 

Munkánk eredményét, az élet-
színvonal mindennapos emelkedé-
sét mutató számokon kívül azzal 
kell lemérnünk: 

mennyire erősítette meg 
munkánk hazánkat, mennvi-
re erősítette meg a mi muiu 
kánk a béketábor magyaror-

szági frontszakaszát. 
Zöld elvtárs részletesen be-

szélt az egész világon most fo-
lyó békealáírási mozgalomról, 
amely megmutatja, hogy a dol-
gozók milliói sorakoznak fel a 
fizov.ietunió következetes béke-
politikája mögé. Hosszantartó, 
zúgó éljenzés és taps csattant 
fel. amikor kijelentette: „Milliók 
írják alá az íveket, mert, velünk 
Sztálin és a béke legyőzi a há-
borút." 

— Sztálin a mi vezérünk, 
fasisztáktól ppm félünk! 

— hangzott fel újból és újból a 
'tiáltás a tömeg közül és szűnni 
""m akar a Szovjetunió és Sztá-
Pn e ^ á r s éltetése. 

Ax imperialista ügynökök 
módszerei 

— Az imperialisták azonban 
inden eszközt megragadnak — 

lolytatta Zöld elvtárs —. hogy 
vábbfolytassák pusztító mun-

.ájukat. Az imperialisták befo-
yási törekvései elértek hozzánk 

elértek a munkásosztály fel-
legváraiba. elértek demokrá-
ciánk hatalmas erődítmónve. 
ibe. a szocialista üzemekbe 

is. 
Az atombomba gyártóinak ügy-
nökei. a termelés csökkenésével, 
összeesküvés szervezésével, sza-
botázzsal, háborús demagógiával 
próbáltak és próbálkoznak za-
vart kelteni. Rákosi elvtárs fi-

gyelmeztette nemrégiben a dol-
gozó népet arra. hogy a jobbol-
dali szociáldemokrata vezetők 
Horthynak voltak kiszolgálói, a 
felszabadulás előtt 25 éven át. 
Rágalmazták a Szovjetuniót, ki-
szolgáltatták a kommunistákat 
a horthyista rendőrpribékeknek 

és minden demokratikus mozga. 
lom kerékkötői a jobboldali szo-
ciáldemokraták voltak. 

Ezek a jobboldali szociáldemo-
kraták a felszabadulás után 
egyideig meglapultak, majd újra 
működésbe léptek. Természetesen 
másképpen tevékenykedtek most. 
már, mint a felszabadulás előtt. 
Most 

a munkafegyelem lazítására 
törekedtek az üzemekben, 
arra törekedtek, hogv nö-
veljék a selejtet és minden 
nap a munkásosztály, a dol-
gozó nép elé igyekeztek aka-

dályokat gördíteni. 
Népi demokráciánk most a jobb. 
oldali szociáldemokraták nemzet-
ellenes, népellenes, hazaáruló cse-
lekedeteire irányítja a közvéle-
mény fényszóróját és népi demo. 
kratikus országunk neki lát. hogy 
ezeket a régi árulókat, a mun-
kásosztálynak eteket a haláláos 
ellenségeit, akik a demokrácia 
fellegváraiban, az imperialisták 
malmára akarják hajtani a vizet 
és az imperialistákat szolgálták 
mindenegyes cselekedeteikkel, a 
dolgozó nép végleg ártalmatlan-
ná tegye 

gozó nép eredményei ellen. 
Mindenütt megtalálhatjuk 
ezeket a szervezett jobboldali 
szociáldemokrata csoportokat, 
ahol a termelés területén va-
lamiféle baj mutatkozott Ele-
inte ezeket a bajokat vélet-
leneknek könyveltük el. Rá-

kosi elvtárs hívta fel a figyel* 

met arra, hogy 

ezek a jelenségek nem vé-

letlenek, hanem bennük az 

ellenség keze van és az an-

gol-amerikai imperialisták 

ügynökeinek tevékenységei. 

A dolgosé nép erejével a háborús ussitók ellen 

nyilatkozó ellenséges cseleke* 
detek ellen b váll-váll mellett 
harcolnak az imperialisták 

— A háborús uszítók ma-
gyarországi ügynökei ellen a 
dolgozó népnek minden erejé-
vel harcolnia kell és arra keli 
törekednünk, hogy ezeket a 
háborús uszítókat, jobboldali 
szociáldemokratákat 

leleplezzük, elszigeteljük, ki-
űzzük magunk közül és jól 
megérdemelt helyükre jut-

tassuk őket. 
Különösen fontos feladat vár 
a néphez és osztályához hű 
volt szociáldemokrata munká-
sokra, akik testvéri egyetér-
tésben a kommunista munká-
sokkal. összefogtak az üze-
mekben, hivatalokban meg-

Felssámoljuk a jobboldali ssoeiáldemokrata 
kártevő bandát 

K ö z ö l h e t j ü k a z e lv társakka l , 

hogy 

ezeknek a banditáknak le-
leplezése és ártalmatlanná 
tétele teljes erővel folvik. 
Óriási tapsvihar tört ki erre 

a bejelentésre és az összevont 
páirtnap minden résztvevője 
hosszan, lelkesen éltette Pártun-
kat és Rákosi elvtársat. 

— Bebizonyosodott — mon-
dotta Zöld elvtárs —, hogy a 
jobboldali szociáldemokratái? 
szervezkedése behatolt Buda-
pest és az ország legfonto-
sabb vidéki üzemeibe. Szer-
vezett csoportok működtek 
előre meghatározott terv sze-
rint és bérnorma lazítással. 
normacsa]ásokkail, táppénz-
csalásokkal. seleitröveléssel és 
a szabotázs mindenfajta esz-

közével harcoltak a Magyar 
Nópköztársság ellen, harcol-
tak a munkásosztály, a dol-

ügynökei ellen. A volt szo* 
eiáldemokrata munkások, ha 
lehet, még a többi dolgozónál 
is nagyobb gyűlölettel és un-
dorral bélyegzik meg a jobb-
oldali szociáldemokratákat, 
azért, mert hosszú éveken ke-
resztül 

közvetlen tanúi voltak a 
jobboldali szociáldemokrata 
banditák aljas cselekedtei-

nek, 
amelyekkel a kommunisták 
ellen harcoltak a felszabadu-
lás után. 

Emelkedő munkateljesítményekkel válaszolunk 

A jobboldali szociáldemo-
kraták ellen folytatott küzde-
lem mellett nem szabad meg-
feledkeznünk arról sem, hogy 
a magyar nép ellen a kleri-
kális reakció is minden erejé-
vel harcol. Az imperialisták 
ötödik hadoszlopa: a fekete 
reakció mindenütt harcol, ahol 
csak alkalma nyílik rá. Ha-
sonlóképpen a jobboldali szo-
ciáldemokratákhoz, arra igye-
keznek rávenni a munkáso-
kat, hogy hagyják abba a 
munkaversenyt, ne végezzek 
rendesen muká jukat 

Zöld elvtárs beszéde végén 
rámutatott arra, hogy a ma-
gyar dolgozók tettekkel! 

emelkedő munkateljesítmé-
nyekkel válaszolnak az im-
perialista ügynökök minden 
támadására s Pártunk veze-
tésével haladnak előre a 

szocializmus utján. 

Hosszú, viharos éljenzés követte 

Zöld. elvtárs beszédét és újból föl-

hangzott a Szovjetunió, Pártunk, 

Sztálin és Rákosi elvtársak éljenzé-

1 se. A beszéd vége felé már erősen 

záporozott a nyári esö, de feszüli 

figyelemmel hallgatták a beszámolót 

és viharos lelkesedéssel tett hitet az 

összegyűlt dolgozók tömege a Szov-

jetunió Utal vezetett hatalmas, 

mindjobban növekvő erejű béketábor 

mellett. Ez a lelkes hangulat, a bé-

ke megvédésének szilárd akarata 

jellemezte mindvégig az összevont 

pártnapot és ezt a gondolatot hang-

súlyozta Zombori János elvtárs is 

zárószavaiban. 

A béke megvédésének ez az erős 

akarata fejeződött ki a gyűlés végén 

az Internacionálé eléneklésével és 

még soká hangzott a gyűlésről el-

vonuló csoportok friss, vidám éneke: 

„A béketábor legyőzhelelen, a béke 

útja biztos út" •,. 

Az amerikai imperialisták ismét bebizonyították, 
hogy a béke legádázabb ellenségei 

Levelekben, táviratokban, munkafelajánlásokkal tiltakoznak a szegedi dolgozák 
az imperialisták koreai támadása ellen 

A Szovjetunióban, a népi demokratikus országokban és m'ndenüU 

a világon a szabadságszerető népek körében egyre erősödik 0 z ameri-

kai imperialisták koreai támadása elleni tiltakozás. „El a klekkel Ko. 

reától'." — ezt követelik Szeged dolgozói is. akik levelek, táviratok szá-

zaiban emelik fel tiltakozó szavukat s több, jobb munkával válaszainak 

az amerikai imperialistáknak. 

„Mélységesen elítéljük az Impería. 

listák koreai támadását — írja leve-

lében Lipták Lajos, a Víz- és Csa-

A cséplést a kitűzött határidő előtt 

fejezzük be 

Mi, a KeHesi Szilveszter cséplő-

gépjénél dolgozók tisztában va-

gyunk azzal, hogy a cséplés időbe-

n i elvégzésével nagyban hozzájáru-

lunk nemzetgazdaságunk fejlődésé-

hez és az ötéves terv sikeréhez. Ez-

ért elhatároztuk, hogy a cséplést a 

kitűzött határidő előtt fejezzük be. 

Egyben versenyre hívjuk ki a sze-

gedkörnyéki összes járócséplögépek-

nél dolgozó szaktársakat az a'ábbi 

versenypontok szerint: 

1. Vállaljuk, hogy minden szem 

gabonát minél előbb elcsépelve a 

raktárakba szállítunk. 

A szalma és polyvakazlakat 2. 

kifogástalanul összerakjuk. 

3. A cséplőgépnél dolgozó szak-

társak igyekeznek odahatni, hogy 

az elcsépelt gabonából egy száza-

léknál több szemvszteség ne legyen-

4. Minden dolgozó vállalja, hogy 

a „Szabad Föld'Lre személyenként 

egy-egy előfizetőt beszervez, vala-

mint egy-egy DÉFOSz tagot 's. 

5. Vállaljuk a cséplőgépnél a pon-

tos mázsálást, valamint a gép leg-

jobb, leggazdaságosabb kihasználá-

sát, minden felesleges gépállás ki-

küszöbölését, valamint üzemanyag-

megtakarítást. 

Bafancs József, 

csoportmegbízott 

Á darabbérezés a mi érdekeinket 
szolgálja 

Július 10-e fontos dátum a 
Vágóhíd dolgozóinak életében. 
Ezen a napon vezettük be üze-
münkben a darabbérezést, s a jö-
vő héten már eszerint kapjuk 
fizetésünket. -Nagyon helyesnek 
találjuk mindannyian mi is a bé-
rezésnek eto a módját, mert tud. 
juk, így nem csaphatnak be ben-
nünket, s ezáltal sokkal köny-
nyebben leleplezhetjük a csaló-
kat, akik a dolgozók verejtékes 
munkája árán költekeznek. Ját-
szi könnyedséggel tudjuk így 
valamennyien kiszámítani, meny-

nyit kerestünk. 
Az eddigi 22 kategória helyett 

a mostani bérrendszer csak hat 
kategória szerint sorolja be a 
dolgozókat. A besorolásnád fi-
gyelembe vették, hogy a legutób-
bi időben hol dolgoztak huzamo-
sabb ideig, s eszerint, osztották 
be őkrt. 

A Vágóhíd dolgozói, valameny-
nyien örömmel fogadtuk a da-
rabbérezést, mert már tapaszta-
latból is tudjuk, hogy a darab-
bérezés a mi érdekeinket szol-
gálja, Agócsj János tudósító. 

tornaművek KV dolgozója. Az ame-

rikai imperialisták koreai támadása 

újabb bizonyítéka annak, hogy az 

amerikai imperialisták a világ sza-

badságszerető népeinek békéjére tör. 

nek." 

A Műszaki Kisgép NV dolgozói 

levelükben többek között a követke-

zőket írják: , 

„Követeljük, hogy a békés 
munkánkra törő imperialista tá-
madók azonnal szüntessék be a 
harcot Koreában és vonják visz. 
sza csapataikat, mert amint ed-
dig is, de a jövőben még inkább 
tapasztalni fogják, hogy a világ 
békeszerető, békét akaró népei-
ben olyan sziklaszilárd. bástyába 
ütköznek, amelyen minden táma 
dási kísérletük csúfosan meghiu-
sul". 

A DÉMA cipőgyár dolgozói röp-

gyűléseken tiltakozttak az amerikai 

imperialisták koreai támadása ellen. 

A röpgyüléseken a dolgozók kije-

lentették; 

„Azzal válaszolunk az amerikai 

imperialistáknak, hogy leleplezzük 

hazai ügynökeiket, a jobboldali szo. 

ciáldemokratákat, a klerikális reak-

ció híveit, felvesszük a harcot népi 

demokráciánk minden 

szemben. 

Bartos Károly, a TÜZÉP NV 12/5. 

számú telepe békebizottságának tag. 

ja, levelében a kővetkezőket ír ja; 

„Mi legjobb munkánkkal bizonylt-

juk be, hogy megvédjük szabadsá-

gunkat, virágzó országot épttö öt-

éves tervünket, eddigi eredményein, 

ket és boldog jövőnket." 

Oláh István, a Tiszámén1'! Fűrész 

NV dolgozója levelében a többi kö-

zött a kővetkezőket irta; 

„Az amerikai imperialisták 
látják, hogy világuralmuk ve-

szélyben forog és a leggyaláza-
tosabb eszközöktől sem riadnak 
vissza. Korea békeszerető népére 
dobnak bombát és azt hiszik, 
hogy ezzel csatát nyernek és 
visszaállíthatják szennyes ön-
kényuralmukat. Ebben azonban 
tévednek, mert a világ haladó 
emberisége békét akar, szabad-
ságot akar, s minden dolgozó 
részére emberi életet." 

A hős koreai dolgozókkal teljes 

szolidaritást vállalunk, — írják a 

Szeged RendezS MAV fűtőház dol-

gozói. — Követeljük, hogy haladék, 

talonul vonuljanak ki az amerikai 

csapatok Korea területéről. v, 

A TÜZÉP NV 12/1. számú telepé-

nek dolgozói is újabb munkafelaján-

lásokkal válaszolnak az imperialis-

ták koreai támadására. Szűcs Ist-

ván mérlegmester, Kurucz Károly, 

Dani Imre, Kovács Ernő és Dézsi 

Ferencné tettek kiemelkedő íelaján. 

lást. A telep békegyűlésén résztvet'l 

dolgozók valamennyien hangsúlyoz, 

ták, hogy még jobb munkával bizo-

nyítják be hűségüket a bék«ábor-

hoz, annak nagy vezetőjéhez, Sztá-

lin elvtárshoz, Pártunkhoz és Rákosi 

elvtárshoz. 

A Tiszámen'i Fűrészek NV 
dolgozói Rákosi elvtárshoz kül-
dött táviratukban a következő-
ket írták: 

„Az amerikai imperialisták 
Korea népéuek megtámadásával 

ellenségével ismét bebizonyították, hogy a 
béke legádázabb ellenségei. Kö-
veteljük, hogy azonnal szüntes-
sék meg gálád imperialista rab-
lótámadásukat Korea szabadsá-
ga és függetlensége ellen." 

Szeged dolgozóinak ujabb le-
velei, táviratai és munkafelaján-
lásai megismétlődő bizonyítékát 
adják annak az egységes szán-
déknak, amely a béke megvédé-
se érdekében megnyilatkozik, de 
egyben határtalan hűségüket is 
jelentik a béketábor nagy veze-
tője, a Szovjetunió iránt, 


