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Szeged dolgozói mélységes gyűlölettel ítélik el 

az amerikai gonosztevők felháborító gyilkosságát 
,,A békéért halunk meg!" Ezek 

voltok Ethel és Jul.ius Rosenberg 
utol.ró szavai. A villamos áramot 
bekapcsolták: az amerikai hóhé-
rok megöltek két fiatal bátor em-
bert, a béke két kiváló harcosát. A 
hír hallatára könny szökik málló 
és millió békeharcos szemébe. Az 
összeszorult, keserű torkok gyűlő' 
leitől izzó szavakkal kiáltják: Gyil-
kosok! 

A fürtösfejű, féltőn szeretett Ml 
rhaetnek és Robbynek nincsennek 
többé szülei. Nincsennek azért, mert 
édesapjuk és édesanyjuk a békét 
akarták. A háború megszállottjainak 
nem számított az öt világrész né-
peinek tiltakozása. Pénteken egy 

maroknyi gonosztevő kivégeztette 
őket. Szeged dolgos, békéért bar 
eoló népe együtt érzett Etbeliel és 
Júliussal. Az anyák, saját gyerniC 
keikre nézve; túl az Óceánon a két 
Rosenbcrg gyermekre gondoltak: 
„két éve sínylődnek a börtönben 
szüleik, már az egész világ követeli 
szabadságukat, majd csak szabadok 
tesznek-..." 

De hiába dörzsöli kezét E'scn. 
howcr, hiába örülnek az amerikai 
gonosztevők, a koreai anyák és Be-
loiannisz gyilkosai: ajkukra fog 
fagyni a mosoly. A Rosenberg há-
zaspár harcát űj küzdők folytat-
ják és az egész világ, Amerika egy-
szerű polgárai szivében is új erő, 

új bátorság kél. Howard Fást, a 
nagy amerikai író írta a Rosen. 
berg-bázaspárnnk küldőit versében: 
„öltkor hazámon szégyen pírja ég, 
ti töltetek el nemes büszkeséggel, 
ó, hősök, a gyávák földjén égig 
magasodva. . . " 

A két kis Rosenberg nem árva. 
Nyolcszáz millióan nyujljuk feléjük 
szerető, anyai, apai és baráti ke. 

Szépen fejlődik Szeged egyik legújabb üzeme, 
a Szegedi Vegyesipari Vállalat 

Felszabadulásunk hetedik évfor-
dulóján, 1952 április 4-én létesül: a 
Szegedi Vegyesipari Vállalat. A 
Mikszáth Kálmán-utca és a Püspök-
utca sarkán egy szűk kis műhely 
volt a vállalat fejlődésének kiin-
dulója. Húsz alkotni akaró munkás 
kezdett itt dolgozni. Sok kezdeti 
nehézséggel kellett eleinte megbir-
kózniok, A javítási munkákhoz nem 
voltak megfelelő szerszámok, de 

zünket. Végeláthatatlan azoknak a [anyaguk sem volt elegendő. A győz-
táviriitoknak leveleknek H »«••»-1 takarás, amely ezeket a munkáso-

kat lelkesítette, áthidalt minden 
akadályt Napról-napra bővült a 

táviratoknak, leveleknek a sora, 

amelyben Szeged dolgozóinak szavai 

símogatóan szállnak feléjük: ne sir-

jatok, véssétek gyermekle!kel<rkbe, 

hogy szüléitek hősi emléke örökké 

él az igaz ember szivében. 

A Szegedi KenderfonógYárban 
A" munkatermekben mindenfelé 

feliratok díszlenek: a békeőrségben 
kiváló teljesítményt elérők nevei, 
százalékai. A Szegedi Kenderfonó-
gyár békeharcosai napi tervük túl-
teljesítésével bizonyítják be, hogy 
hű harcosai a békének. Ezekben a 
harcos napokban külön figyelem-
mel fh'sérték a Rosenberg-házaspár 
sorsát: Az amerikai kormány ga-
zul felrúgva a törvényt, semmibe 
véve a népek tiltakozásását, meg-
gyilkolták Ethel és Julius Rosen-
berget. Az üzem dolgozói ismerik 
ez amerikai háborús uszítók eddigi 
aljas cselekedeteit, mégis a legmé-
lyebb felháborodással fogadták a 
gyilkosságról szóló hírt. 

Az egész világ dolgozó népe egy 
emberként állt ki a béke mellett 
és emelte fel tiltakozó szavát a 
Rosenberg-házaspár életéért4 sza* 

írta reggel ag üzietm! Hangos Hír 
n<lóin keresztül értesültünk, hogy a 

Rosenberg-házaspárt Eisenhowerék 
utasítására gyalázatos módon, éj-
jel, háromnegyed kettőkor kivé-
gezték .— írjia a Szegedi Ruha-
gyárból Zsebők János levelezőnk. 

A dolgozók a gépek mellett röp-
gyülést tartotta];. Az 5'ös teremben 
Kucsora Jánoané szalag-gépes 
könnyes szemekkel mondotta: * 

—• Megrendültem, amikor fél 6* 
fior a hangszóróból hallottam, hogy 
mégis kivégeztél; az ártmManul el-
ítélt Rosenberg-házaspárt. A meg-

az Egyetem kitüntetett tudósait és 
hallgatóit mélyen megdöbbentette a 
.hékeharcos Rosenberg-házaspár 
meggyilkolásának híre. Az Egyetem 
dolgozói arra gondoltak, hogy az 
igazság, az emberiesség szava, 
amelyet az amerikai imperialisták 
oly sokszor frázisként hangoztat-
nak, érvényesülni fog a két év óta 
la halál kapuja elölt kínzott hősök 
•ügyében- Többször fejezték ki az 
Egyetem dolgozói á Rosenberg-há-
zaspár iránti szolidaritásuk érzését 
B a gyászhír hallatára a gyűlölet és 
a megvetés érzése töltötte el szívü-
ket. A különböző tanszékek tanárai, 
az egyetemi fiatalok röpgyüléseken 
jnélységes felháborodásukat fejezték 
!ki a kiváló békeharcos Rosenberg-
házaspár kivégzése miatt A Bolyai 
Intézet ég az Elméleti Fizikai Inte-
ttet dolgozói többek között ezeket 
írták az Országos Béketanácsnak: 

„A mártírhalált halt házaspár 

bátor kiállása mindnyájunk számá-

ra példaképül szolgál a további bá" 

badonbocsájtásáért. Az amerikai 
gangszterek nem törődtek az árván 
maradt gyermekek pergő könnyé-
vel, aki apa, anya nélkül maradtak. 
Csak egy célt láttak az imperialis-
ták maguk előtt: félre tenni és ki-
végezni mindazokat, akik a békéért 
küzdenek. Ügy gondolják az impe-
rialisták, hogy ezzel meg tudják ál-
lítani a békemozgalmat. Tévednek! 
Mi magyar dolgozók is mélyen el-
ítéljük az imperialisták aljas me-
rényletét és megfogadjuk: még na-
gyobb lendülettel dolgozunk. Har-
colunk aljasságaik ellen és jó mun-
kánkkal erősítjük a békemozgal-
mat.* 

A finomító osztályon tartott röp-
gyűlésen Tóth Józsefné javasolta: 
kérjük az Országos Béketanácsot, 
segítse elő, hogy a két árván ma-
radt gyermek országunkba kerül-

A Ruhagyárban 
döbbenést láttam miniden munka-
társam arcán. Az első pillanat-
ban megálltak gépeink, de a szo-
morú hír elhangzása után újból 
felzúgtok s az arcokon a harag tüze 
égett. Hét éves Irénkéimre és a 
tízéves Jancsikámra gondoltam, 
arra, hogy a mártírhalált halt Ro-
senberg-házaspár két szép gyer-
mekének nincsenek szüleik. Ezek 
a gyilkosok így akarnának elbán-
ni minden olyan emberrel, aki a 
békét akarja. Mi, anyák együtt 
érzünk a két árva Rosemberg-
gyermekkel és izzó gyűlöletlel gon-

A Szegedi Egyetemen 
kosok méltó büntetésüket el fog-
ják nyerni. 

Hajdú Ferenc, a Pedagógiai Fő-
iskola tanársegéde e szavakkal fe-
jezte ki felháborodását: 

— A Rosenberg-házaspár kivég" 
zése a háború megszállottjainak 
gyilkossága. Ezzel még inkább 'c-
ieplezték magukat a világ béke-
szerető népei előtt A gyilkosság 
nem félelmet szült a békeszerető 
emberek szívében, hanem egyre in-
kább erősödik az a tudatuk, hogy 
még szorosabban fel kelt zárkóz-
nunk a fcéke védelmére és újabb 
tettekkel kell megmutatnunk, hogy 
a béke védelmének sereg-e legyőz-
hetetlen. 

A Pedagógiai Főiskolán Eszik 
Sándor elsőéves hallgató ezeket 
mondotta: 

„A Rosenberg-házaspárt azok 
gyilkolták meg, akik baktérium-
mal fertőzték B. koreai gyermekek 
ivóvizét. Ezzel akarják megfélemlí-
teni az egész világ dolgozóit. Ez 
a gyilkosság gyengeségüket, fé-
lelmüket, az imperialista rendszer 

hessen s mi felnevelhessük' őket. 
Peták József e szavakkal fejezte ki 
gondolatait: 

*Most, amikor a békeszerető né-
pek millióinak küldöttei azon fára-
doznak, hogy az emberiség érde-
kében elősegítsék a béke megvédé-
sét, amikor milliók és milliók 
örömmel olvassák vagy hallgatják 
a rádióból a békevilágmozgalom 
élenjáró harcosainak beszámolóit, 
akkor hallottuk a megdöbbentő 
hírt, hogy az amerikai imperialis-
ták kivégezték a két kiváló béke-
harcost. Erre a gyilkosságra azzal 
felelnek a világ dolgozói, hogy 
napról-napra újabb tömegek fog-
nak csatlakozni a béketáborhoz és 
mindjobban erősödik népünk bé-
keakaratának tettekben való meg-
nyilvánulása.* 

dőlünk az amerikai gyilkosokra. 
Az egész gyárban zúgoft a felhá-

borodás moraja a gaztett hallatára. 
Mindenkinek volt egy-két szava, 
amellyel gyűlöletét fejezte ki az 
amerikai imperialisták iránt. Mán-
doki Zoltánná, a szabászat dolgo-
zója ezeket mondotta: 

— A szó'rnyű tett elkövetőit nem 
érdekli az árva gyermekek soka-
sága, nem érdeklik az ártatlanul ki-
ontott gyermekek, anyák, aggok 
vére, csak az a céljuk, hogy minél 
nagyobb profltot, hasznot zsebelje-
nek kasszájukba a háborúból. 

Ivehaircban és hisszük hogy a gyii- rothadtságát mulatja. A világ 

keszerető népe elítéli őket, akiknek 
még lelkiismeretük sincs. 

A röszkei gépállomás 

dolgozói is gyűlölettel, felháborod-
va vették tudomásul a Rosenberg-
házaspár igazságtalan kivégzését, 
A tszcs-ben és az egyénileg dolgo. 
zó parasztok, akiket a növényápo-
lás és az aratás nagy munkájában 
ért a hír, még erősebben fogják 
meg a kapa nyelét s a békmratás. 
cséplés határidő előtti elvégzésével 
fejezik ki harcos békeakaratukat. 

Szerfe Szeged üzemeiben a béke-
röpgyűlések százain emelték fel 
gyűlöletteljes szavuktat Szeged 
dolgozói a békeharcosokat ártatla-
nul kivégző gyilkosok ellen. Az 
Újszegedi Ládagyárban, a MÁV 
dolgozói, a Szalámigyár béke har-
cosai, a. Szegedi Vasöntöde, a Gőz. 
fűrész munkásai, a TÜZÉP dolgo-
zói, fiatalok, öregek, anyák, bé-
keharcosok tüntettek röpgyűlése-
ken a béke mellett. Igy válaszolt 
Szeged do'gozó népe az amerikai 
imperialisták gaztettére. 

kis műhely, melyet kezük munká-
jával tettek otthonossá. Egymás-
után létesültek új részlegek és nőit 
a munkások száma is. Ma már több. 
százan végzik itt a munkát az 
edényjavítástól kezdve, épületek 
alakításáig. 

Alig mult el egy év, amelyre 
fennállásuk óta visszatekinthetnek. 
Eziidő alatt a műhely bővülésével 
együtt, 

jokozatosan emelkedett 

a termelég is. Különösen ebben az 
évben szökött magasra a tervteljesí-
tés. Minden hónapban jóval 100 szá-
zalék felett teljesítették tervüket. 
Májusiban 131 százalékot értek el, 
betartva a dekádonkénti ütemessé-
get. A dolgozók érdeme mellett a 
vállalat fejlődésének elősegítője 
volt a párt, mely állandóan mekei-
tük volt é s vezette őket a helyes 
úton. A városi tanács ipari osztá-
lyától is a legmesszebbmenő támo-
gatást kapták. Szélér Ferenc, az 
ipari osztály vezetője és Táborosi 
Tamás elvtárs, rendszeres ellenőr-
zése és útmutatása, méginkább ar-
ra ösztönözte őket, hogy újabb si-
kerekért küzdjenek. 

Kezdettől fogva ,a minőségi mun-
kát tartották szem előtt. A brigá-
dok, amelyek egymásután alakul-
tak, versenyre keltek 

a legjobb minőségi brigád 

címért. A lakatosoknál Káposzta 
István brigádja tünt ki először. Ál-
landóan 150—160 százalék felett 
teljesíi ették normájukat 

Ük nyerték el a vándorzászlót is-
Hosszú ideig úgyiálszott, hogy 
senki sem győzi le őket. Pedig az 
asztalosok, festők, tetőfedői; is jól 
dolgozlak. A címfestő brigád most 
a bék:műszak alatt, pontos és kifo-
gástalan munkájával előzte meg az 
eddigi legjobb Káposzta brigádot, 
mivel 191 százalékos teljesítmény-
nyel dolgoztak, ök lettel; a legjobb 
brigádot megillető vándorzászló b:r. 
tokosai i 

A butorfényező műhelyben öterí 
dolgoznak. Gyors kézmozdulatokkal 
végzik a fényezést megelőző mun* 
kálatokat, Kiss Károly elvtárs bri. 
gádvezetővel az élen. A műhellyel 
szomszédos zárt helyiségben már 
ott sorakoznak a fényezett bútorok, 
nehogy por rakodjon rájuk. 

A kőműveseknél Cserepesi József 
brigádja dolgozik minden igyekeze-
tével a javítási munkák határidejé-
nek lerövidítéséért. Legutóbb 155 
százalékot teljesítették.. Bitó József 
brigádja, amely jelenleg az Április 
4 útja 31 szám alatti ház donga-
boltozatait csinálja, legutóbb 123 
százalékot ért el. 

Az anyagraktár dolgozói az 
anyagkiutalások pontos é s időbeni 
kiadásával segítik a brigádokat^ A 
beadott igénylésekből tudják, hogy 
melyik brigádnak mire van szük-
ségük. Előre kikészítik ezeket az 
anyagokat és így nem kell hosszú 
ideig várni a dolgozóknak a ki. 
adásra. 

A vállalat dolgozóinak jó együtt, 
működése, a brigádok összehangolt 
munkája tette lehetővé, hogy a 
Szegedi Vegyesipari Vállalat június 
15-én, a vállalt 

határidő előtt 5 nappal 

hamarabb fejezte b e első félévi ter-
vét. Ezt nagyban segítette a párt 
és a szakszervezet nevelő, agitációs 
munkája és a verssny jó nyilván, 
tartása is. 

Az elért eredmények nem s
zabad, 

hogy elbizakodottá tegyék a válla-
lat vezetőségét és a dolgozókat. A 
vállalat szolgálja a célt, a város la-
kossága szükségleteinek kielégíté-
sét. A továbbfejlesztésben ezen az 
úton kell haladniok. Legfontosabb 
feladat most a nyári szünidőben az 
iskolák és azok tantermeinek rend-
behozása. Ezek a munkálatok már 
megkezdődtek az éwégi vizsgák be., 
fejeztével. 

További feladat a még nagyobb 
eredményeik elérése 'érdekében az, 
hogy a vállalatnál legyek élénkebbe 
a versenyt a részlegek között. A 
legjobbakat a bejáratnál kifüggesz-
tett versenytáblán kívül, a műhe-
lyekben is népszerítsék. A Röder., 
Gazda, és Loy-mozgalmat, amelyek 
elősegítői a termelés fokozásának, 
szélesítsék ki. Meg kell javítani a 
termelés pártellenőrzését. A párt-
szervezet vezetősége a kommunisták 
példamutatásán keresztül, buzdítsa 
újabb harcra a munkásokat. A vál-
lalatveze tőséggel továbbra is beszél-
je meg a pártszervezet az elkövet-
kezendő feladatokat az újabb, még 
nagyobb eredmények elérése érdeké-
ben. 

Kísérletek a felelősség áthárítására 

Berlin (TASZSZ). A három nyu-
gati hatalom berlini katonai pa-
rancsnokai néhánynapi várakozás 
után június 19"én nyi.alkozatot te-
lek, amelyben csalárd módon elége-
detlenségüknek adnak kifejezési 
amiatt, hogy a szovjet katonai ha-
tóságok Berlinben katonai erőhöz 
folyamodtak. 

A nyugati hatalmak berlini ka-
tonai parancsnokai azért ictték ezt, 
hogy 

elliinlessék a nyomokat é® ki-
bújjanak a felelősség alól azok 
miatt a provokátorok miatt, 
akiket az utóbbi napokban 
Nyugt-Berlinből Berlin demokra-
tikus övezetébe küldtek, hogy 
ott utcai rendzavarásokat éa 

gyujtogatásokat kövessenek el 
és akikkel szemben a szovjet 
katonai halóságok kénytelenek 
voltak június 17-én fegyvert al-

kalmazni. 

A három nyugati hatalom képvi. 

selőivel szűrték össze a levet az e 

napokban Nyugat-Berlinben megbú. 

vó Kaiser bonni miniszter és csat-

lósai, valamint Reuter, Nyugat.Rer 

lin főpolgármestere, akiknek köz-

vetlen részvétele és bujtogatása nél-

kül nem került vo.na sor sem ut-

cai rendzavarásokra, sem gyujtoga* 

tásra, sem kényszerű fegyverhasz-

nálatra. 

Vass Tamásné sztahánovista a Sze. 

gedi Kenderfonógyárban szárazfonó 

b'ztályon egy gépen dolgozik. Meg-

fogadta, hogy 106 százalékát 107-re 

fcmeli és ezzel köszönti a Béke-

világtanács budapesti ülését. Eddig 

110 százalékot teljesített A minőség 

javítása érdekében a le és felcsapó-

dásokat teljesen kiküszöbölte. 

Gyöngyi Ferenc a Szegedi Ecsct-
gyárban a legjobb brigádvezelők 
egyike. A szőrkikészítő üzemrészben 
dolgozik. A kiváló minőségű áru 
gyártását tartja mindig a legfonto-
sabbnak. Termelése fokozatosan nö-
vekszik. A Béke-Világtanács ülésé-
nek napjaiban 142 százalékos telje-
sítménnyel dolgozott, 100 százalé-
kos minőséggel Brigádja tagjainak 
a legmesszebbmenő segítséget adja. 

Dóczi Jánosné tűzőnfj a Szegedi Ci-

pőgyárban. A tűzó'üzemrészben dol-

gozók büszkék munkatársukra, aki 

igyekszik mindenben segítségükre 

lenni. Kedden békeőrséget tartott és 

116 százalékot ért el. Azóta is 

tartja ezt az eredményt. Pártcso-

portvezető és példamutatásával és 

nevelő munkával elérte, hogy beosz-

tottjai mind normán felül teljesítenek 

Deák György a 65/3. Szakipari Vál-
lalat kovácsműhelyének legjobb dol-
gozói közé tartozik. Különböző ap-
róbb munkákat végez, amelyek kü-
lönös figyelmet és gondosságot kö-
vetelnek E hónap első dekádjábnn 
129 százalékos átlaggal dolgozott. 
Bákeörséget tartottak az üzemben 
és ez nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy az utóbbi három nap 132 szá-

zalékra növekedett átlaga. 

Nyári Andrásné vállal la, hogy 165 
százalékról 175-re emeli termelését 
a Béke-Világtnuács ülésének tiszte-
letére- Mint kiváló békeharcog meg-
fogadta, hogy minőségi munkát vé-
gez. Eddig kifogástalan volt a mun-
kája. Az Üjszegedi Kender-Lenszövő 
Vállalat kopszoló üzemrészében dol-
gozik. Helyes munkabeosztással el-
érte, hogy teljesítményé 150 szá-

zalék lett. 


