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A Ralk-banda leleplezése
ielenliseii gyengíti a bíboros eszitek táborát

még szorosabban
fölzárkózik
Pártunk és a Szovjetunióvezette béketábor mögé.
Ez a felismerés késztette kemény elhatározásra Pribék Ferencet, a szegedi
Kendergyár
dolgozóját:
A világsajtó
a Rajk-per
mai tárgyalásáról
A" árulók sárba akarták tiporni eddigi
eredményeinket.
BUKAREST. A román rádió
A moszkvai rádió közölte, hogy táknak, a burzsoá nacionalisKövetelem, hogy olyan bünte- a Pravda hasábokon át ismerteti, táknak, a szocializmus álarcá- hírmagyarázója
foglalkozva
tést szabjanak ki aa árulókra,
ban fellépő imperialista ügy- ltaik László es társai összeeskiimilyen
visszhangot
keltett
külamilyenre még nem volt példa.
vésével, megállapította, hogy a
A mélységes gyűlölet és azföldön a magyar államügyészség nököknek sikerült kezűidbe ka- bünperben elkészült vádirat leárulók méltó megbüntetésének vádirata Rajk és cinkostársai parintaniok az államhatalmat. leplezte az alias banda gálád
követelése árad Borka József ügyében. Kiemelte a moszkvai Igy lehetővé vált, liogy — mint terveit. Az imperialisták lába
ifjumunkis, a makói Vénusz ci- rádió, hogy a magyar lapok ve- a Kommunista Pártok Tájékoz- alól igy kicsúszott a talaj.
pőgyár dolgozója szavaiból:
zércikkben foglalkoznak Rajk tató Irodájának 1948 júniusáRajk László *a alias bandtó
Galádul akartak bennünket elkémbandéjának
ügyével. Részle- ban hozott határozata hangoz- jának leleplezése
árulni, rabszolgasorsbo, dönteni.
tatta — Jugoszláviát közönséges
Megmutatjuk az imperialisták- tes ismertetést ad a moszkvai burzsoá köztársasággá, a nemujabb súlyos csaptót mért a#
A levelekben és táviratok- nak és aljas ügynökeiknek, hogy rádió arról, hogyan foglalkozik
zetközi imperializmus gyarmaimperializmusra,
jelenfőses
ban, a bérházak lakógyűlésein, mi ezt az országot munkával, a világsajtó a vádirattal és a
tává fokozzák le, sőt mi töbfy
gyengíti a háborús uszítók tá.
falusi és városi ksigyüléseken, termeléssel még erősebbé tesz- bűnügy hátterével.
mint a Rajk elleni vádiratból
párlnapokon, üzemi értekezle- Bziik.
borát és erősíti a népi deino
Kósa Andrásné elvtárnő, az
A Magyar Távirati
Iroda kitűnik, a helyzet következtéleken fordultak a
dolgozók
kráciák szilárd együttesét.
jelenti, ben
száz- és százezrei forró sze- Ujszegcdi Kender dolgozója igy moszkvai tudósítója
vélekedik az Árulókról:
hogy a szovjet lapoki bőven fogLONDON. A Daily Workeí
relellel és hálával Rákosi elvUtálattal éa gyűlölettel forszélesen elágazó
összeeskü- közli a Raja ellen kiadott vádtárs és a Párt felé, megkö- dulunk szembe Tito és az im- lalkoznak a Rajk kémbanda bünvést szőttek a Szovjetunió ve- í** 4 l i á r o m Lasáb terjedelmű
szönve, hogy éltől a sz.inte perialisták kiszolgálóival. Most perének visszhangjával.
. . . .... . . .
kivonatát. A cikk kifejti,
hogy
J
felmérhetetlen veszélytől meg- még fokozottabb lendülettel álzetéso alatt álló é . haladó a
{el f o g p
feiQÍ %
A TASzSz budapesti jelentészabadították egész népünket. lunk csatasorba a Szovjetunió se beszámol a Szabad Nép és a
tábor ellen.
j imperialista kémkedés hálózatán
mellett szabadságunk és jóléamelynek tevékenysége még a
A vádirat, az imperialisták tünk biztosítása érdekében.
Szabad Szó cikkeiről. Idézi a
Lényegileg arra törekedtek, ' spanyol polgárháború előtt keznyilvánosságra került vadállaNépszavához
A felháborodás és gyűlölet munkásoknak a
ti tervei, valamennyi magyar nemcsak a munkások é3 parasz- irott leveleit és megemlékezik hogy a Balkánt üjra a nyugta, 1 dődött s amely az angol éa
dolgozó előtt felelevenítette a tok körében mutatkozik egyre az üzemekben tartott tömeggyü- lansájg és a háború tűzfészkévé, amerikai ügynökök százait esemaz imperialisták halalmi és ki- pészte be a keleteurópai kommultat, a nélkülözést, a nyo- fokozódó erővel, hanem aa értel- lcsekröL
zsákmán yoló politikájának híd- munista pírtok soraiba, A Rajtot
miségi
dolgozók
körében
is
mort, a szolgaságot, a kitaper tárgyalása történelmi jefőállásává
tegyék.
A
szovjet
nép
nagy
érdekMi értelmiségi dolgozók mély
szítottságot — azt, amit a
lentőségű lesz és le fogja lepés gyiilőie- lődéssel fogadta a vádirat közRajk -banda újból egész né- felháborodásunkat __
Rajk és társai elleni bünper lezni Tito aljas üzelmeit, valatünket
"fejezzük"ki
iiájké^''ánnólléBét
és
benne,
az
angolszász
pünknek szánt. A munkásak,
hozzájárul majd az árulás nem- mint a nyugati hatalmak amal
a dojgozó parasztok, a nép. oanuája fölött — mondja dr. imperializmus aljas tnederke- zetközi összefüggéseinek lelep- törekvését, hogy hídfőt építKalmár
László
egyetemi
tanár.
déseinek ujabb leleplezését Látta.
hez h ü élteimiségiek a vádlezéséhez és megmutatja, mi- se aek a Balkánon— A népi demokráciában számirat olvasása közben rádöb- talan lehetőség nyílt meg előtA Rajk-banda leleplezett, al- lyen alávaló módszerekét haszRÓMA. Az Unita nagy figyel*
benlek arra, hogy az imperia- tünk és ezektől akartak meg- jas árulásával szemben egyre fo- nálnak a szocializmus árulólés
met szentet a Magyar országos
lizmus fő ügynökségének, Ti- fosztani bennünket Bajkék. Az kozódik a magyar nép felhábo- az imperializmus
ügynökei, leleplezett trockista összeeskütoékqak szolgáló
ltajkbanda értelmifeógi dolgozók még szo-|rodása — jelenti a TASzSz. — akiket Magyarországon
vésnek. A jugoszláv sajtó — irjg
mit akart tőlük elrabolni, ho- ro&abban felsorakoznak a Ma" I Országszerte tartott gyűléseken
vá akarta
visszataszítani S
a Magyar Dolgozók Pártjá- — nem meri cáfolni a tényeket.
T g ^ e T é ^ a ^ j a l -agyar dolgozók gyűlöletüket
őket, bogy a Tito rohamosztanak, a magyar munkásosz- Moae Pijadenak, a jugoszlá*
gosnitól agyonsanyargatott ju- át a makói MAV műhely d o L I fejezik ki a népáruló gengszter
tálynak
és a Magyar Köztár- trockistrÍJC Rosenbergjének több
bandával
szemben.
Ezeken
a
gyü
goszláv nép sorsa várt volna gozóit Rajk és bandája iránt.
saság
népi
demokratikus szer- napra van szüksége, hogy nérájuk, A fokozódó életszínvo- Sziklai Gyula, a makói MAV léseken egyhangúlag követelték
műhely
dolgozója
igy
beszél
az
veinek
ébersége
következté- hány liazug ságot agyalhassoa
a
szabadság,
a
függetlenségi
és
a
nal helyett újból a húszféle
árulókról:
demokrácia ellen szervezkedett
ben sikerült leleplezni. K* a ki. Tito nem gondolta, hogJB
élelmiszer jegy, a megfizetheRajk és bandája áruba akarta és a magyar nép vezetőinek meg
bünper éppen ezért nemzet- a Magyar Népköztársaság hatetlenül drága tej és vaj fej- bocsátani országunkat, függettóságai ilyen gyorsan le tudják
gyilkolására,
valamint
közt jelen tőségü ügy.
adag, a szaporodó népbetegsé- lenségünket, eddig kivívott eredleplezni áruló mesterkedéseit.
gek, az árubőség helyett a ményeinket. De mi még szoroa magyar nép imperialista leSZÓFIA. A Rajk és ban9 forintos tej, a kilónként 7 sabban állunk a Párt mögött és
Nem kétséges, hogy a magyar*
igázősára szövetkezett
a l j a s dája ügyében kiadott vádirat
forintos burgonya, a 3 és fél ígérjük, hogy még jobban in
országi összeesküvés leleploárulók szigora megbüntetését. megcáfolhatatlan
bizonyítéforintos lojás lett volna — még fokozottabb lendülettel dolzésse súlyos csaptót jelent a
gozunk
hazánkért
és
népünkért.
épp ugy, mint Jugoszláviában.
kokkal igazolja, hogy 1 Tito
Nem kisebb a diákok gyűlöA gyűléseken résztvett dol- klikkjének árulása nem 194ÜTito-klikk számara.
Koncentrációs táborok, a várlete sem:
gozók egyhangúlag megállapít- ben kezdődött.
börtönök kazamatái s a gyilAkik Rákosi, Gerő és Farkas
A SVÁJCI Die Tat cimü rekosok rémuralma a nép felett pajtásokat meg akarták gyilkol- ják, hogy nincs olyan erő a viláTito az angol és amerikai akciós iqp is beismeri, hogy
— cppen ugy, mint Jugoszlá- ni, azok a banditák nem is ér- gon, amely elszakíthatná Makémszolgálat munkatársa nem- Rajk ós i'álffy magyar titorzviában. A feltörő düh, a mér- demelnek mást, mint olyan bün- gyarországot és a népi demozetközi ügynökökkel
akarta must készített elő.
krácia
többi
országát
a
békehetetlen gyűlölet azonban bi- tetést, amilyen még soha nem
megvalósítani
a
•
jószomszédi
zonyítja, népünk
értékeli, volt Magyarországon — mondja szerető népek nagy táborától,
PARIS. A csütörtöki Humani*
amelynek élén a szocializmus ha- éis testvéri* kapcsolatokat a Lében Etienne Fajon a lap olsd
nagyrabecsüli eddigi eredmé. Mák Miklós úttörő.
Dolgozó parasztságunk is sza- zája és minden dolgozó kiváló népi demokráciákkal. Aa ö senyeinkel, tudja, a szabadság
oldalán, az elméit ti cikk rovatávakban ki nem fejezhető gyűlö- vezetője és tanítója, a
bölcs gítségükkel építette be Albánélkül nincs számára élet.
lettel fordul a hazaárulók felé: Sztálin áll.
niába — aa albán nép In- ban a Rajk-banda elleni perf
Követeljük az árulók iegpéligázó sára — az olyan nemte- elemezve /Próbakőt cimü ókkáNéhány nappal a vádirat isdásabb megbüntetését.
Azok
Kocsi ben a többi között a követkeBRATISZLAVA. A Rajk és len árulókat, mint
mertetése után az ország min- megbüntetését, akik függetlenden dolgozója látja, hová akar- ségünkre és szabadságunkra tör- bandája ellen kiadott vádirat Dzsodzse. Hasonló, sőt még zőket irja: »A Szovjetunió írás4
ták juttatni Rajkók az orszá- tek. Juttassa az igazságszolgál- megvilágítja azokal a tényeket nemtelenebb ügynököket kül- j tanúsított magatartás valóságot
got, hogyan akarták megsemmi- tatás őket oda, ahova ők szán- és összefüggéseket,
amelyek dött Tito Magyarországra, köz- j próbakő, iü próbakő teszi iehesíteni cfidigii eredményeinket, tak minket — mondja Kovács megmutatják, milyen
célokat ve llen ül azután, hogy a hős t ö v é > hogy
különválasszák m
hogyan akarták e'adni független- Józsefné kisteleki dolgozó pa- követ ós milyen módszereket szovjet hadsereg
felszabadí- munkásosztály érdekeiért, jövőrasztasszony.
ségünket és szabadságunkat az
alkalmaz az imperialista reakjéért küzdő tisztességes embereAz öt nap — a vádirat közzé- ció a népi demokratikus álla- totta az országot.
imperialistáknak. Felháborodás
tétele
óta
a
főtáxgyalásig
eltelt
A Rabouni .Cseszüus Deld ket azoktól as ügynököktől,
és gyűlölet tüze futóit végig az
mok elleni hadjáratában
—
idő — elegendő volt ahhoz,
csütörtöki száma rámutat ar akiknek feladata, hogy a munországon. Milliók és íiiilfiók fe- hogy egész népünk még áldo- irja a pozsonyi Pravda,
va, hogy a Rajk-féle
.,,
, összees
, , u kásosztáJy soraiba® az osztáiyjezik ki felháborodásukat és kö- zatkészebben, még odaadóbban
elvégezzek.
Az imperialisták nagy jelen- küvés során világosság derűit e U e i l s ^
vetelik az árulók méltó meg- fogjon a termelő munkához. A
. n l l m ü l u V t a r o amely
nmtóv az
az ^ ^ a k i k , ^ v j e b e l l e n e a poHbüntetését. Kövelelik ezt
a Rajk-banda leleplezése — ez a tőséget tulajdonítottak Jugo- „az- ^együttműködésre,
nagyszegedi és
csanádmegyei néhány nap bizonyltja — u jszláviának azokkal a terveikkel imperialisták főhadiszállása és
tikát folytattak, mint a frandolgozók is, de ugyanakkor lát- erők forrásává lett. Ma, a tár- kapcsolatban, amelyek a tőkés a Jugoszláviában uralmon lévű
cia
kommunista párt
háború
gyalás
napján
egész
népünkjűk, hogy az imperialisták csefrendnek a népi
demokratikus klikk között a népi demokrás | íveseire a méitó választ az- ben szilárd a szándék: Jövőnk, államokban történő felújítására ciák efíen fennállott. Nyilván- i előtti .árulói: Frossart* Gitton é j
függetlenséI Doriot
valamennyien Hitzal keli megadni, hogy meg ulkotó munkánk,
günk védelmében könyörtelenül vonatkoztak. Ezért fűztek nagy való lett, hogy a tiloislák cso- l
jonban megállja helyét a dol- lesujtunk az imperialista ügy- reinéyeket Jugoszláviához, mert porija nem egyéb, mint im- j ler-fasisztákká, váltak és haza.
gozó nép a termelés frontján, nökökre!
ebben az országban a trockis- perialista ügynökség.
Járulókként fejezték be életüket
A mai napon a nép bírósága
megkezdi a' főlárgyalást Rajk
László és kémbandájának öszszeesküvési ügyében.
Mind.
össze öt nap telt el azóta,
bogy a budapesti
államügyészség vádirata nyilvános,
ság elé került. Ez az öt nap
elegendő volt azonban ahhoz,
hogy egész dolgozó népünkben
fellobbanjon a düh lángja. Ez
az öt nap elegendő volt, hogy
egész népünk a kártékony férgcknek kijáró megvetéssel, az
orvgyilkosoknak kijáró gyűlölettel mondjon Ítéletet a magyar nép legveszedelmesebb,
legádázabb ellenségei felett.

és erisili a népi demokráciák szJárd eptiesét

A ncgyszegedi és csanádmegyei dolgozók
utálattal és gyűlölettel Ítélik el
a kémbandát
Ma kezdődik a nagy per, Rajkék hazaárulást és kémkedési
pere a budapesti népbiróságon. Nagyszeged és Csanád megye
dolgozói izzó gyűlölettel Iorclulnak a vádlottak felé. Tudják,
hogy amit ök akartak, az a munkásság legjobbjainak kiirtását,
kizsákmányolását, elnyomást és terrort jelentett volna. Szerkesztőségünkbe tucatszámra érkeznek a legjkülöu félőbb levelek naponta, amelyek mind-mim) az árulók szigorú megbünielését kérik, s visszatükrözik öntudatos munkásságunk, dolgozó
parasztjaink és értelmiségeink harcos békeszeretetét,
hazaMereteiét, — Pártunk iránti szeretetét, népi demokráciánk,
•abadságunk és függetlenségünk szeretetét.
H á l a a Párt ia Rákosi
ololára
éberségének

sOlvasva a Rajk is bandája
ellen kiadott vádiratot, minden
öntudatos munkásnak
ökőlbetzorul a keze. Ezek a bitangok
szabad, egyre följeli ivelő életünket akarták visszasüllyeszteIti arra a nívóra, amelyben a far
sisxta rendszer tartott bennünket.
t)e hála a Párti és szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs éberségének, gaztettük meghiusult és mi,
magyar dolgozók
aljasságukra
ezzal válaszolunk, hogy még szilárdabb egységbe
tömörülünk,
még nagyobb harci erővel tettünk hitet a dolgozók nemzetközi együtt működése mellett éa a
szocializmus építése érdekében
fokozzuk termelésűnket.*

Szalarsek Ldszláné.
Mi már
meglztolt&k
a
szabadságot
Szeretnék továbbra ia' szabad
kazál>an, szabadon tanulni. Ember akarok lenni t Nem akarom
a*t, hogy még egyszer szemembe
vágják: Nem tanulhatsz tovább
•— mert nincs eiőneved, vagy
magas pozícióban levő nagybácsid. En nem akarom mégegypzer Aiivámat sirva látni, mert
• e m tudja, mit ad holnap enni.
Ezt akarták Rajkék: visszahozni
Sl csendőröket,
horthystákat,
nyilasokat. Válaszunk a határozott — nemi Mi már megízleltük a szabadságot, ezt vérünkkel meg ís védjük, mert
most már mi is emberek vagyunk, vár bennünket az egyelem. vlrnak a kollégiumok, ösztöndíjak segítenek bennünket s
ha ezt bárki is el akarja venni,
kimondjuk a nép Íteletét. Köszönjük Rákosi elvtársnak és a
Pártnak, hogy keményen őrködik sorsunk, a m a g y a r nép sorMa felett.
VIII.-os

K f s Zoltán
gimnazista

As illatig
ia aiély
felháborodással
vette
tudomásul
Rajk és társai meg
akarták
semmisíteni
népi
demokráciánk
v í v m á n y a i t . Az összeesküvők
Magyaroszágot
Jugo
szláv
gyarmattá
szerették
volna süllyeszteni,
de a Párt
éberségének
köszönhetjük,
hogy még idejében
leleplezték
őket. Az ifjúság
is mély felháborodással
vette
tudomásul
Rajkék
árulását.
A
jövőben
nekünk, fiataloknak
is össze
kell fognunk,
hogy
megvédelmezhessük
és békésen építhessük a
szocializmust.
Róvó
Júlia,
Dohánygyári

lyik állandóan
emeli
dola
gozók életszínvonalát
és minden lehető kedvezményt
meg.
ad n munkásoknak.
A dólgo.
zók törhetetlen
és
tántoríthatatlan hűségüket
fejezték ki
Párt
és annak
vezetője
a
iránt és fokozott
szeretettel
fordultak
a hős
Szovjetunió
felé, aki
fölszabadította
és
istápolta országunkat. A Rajk.
féle összeesküvés szoros kapcsolatban van Tito
árulásával
és mindkettő mögött a véres
kezű
imperialisták
kezéből
guruló dollár vigyorog.
Fűtő.
házunk öntudatos dolgozói elhatározták,
hogy
fokozott
éberséggel
és
fegyelemmel
végzik munkájukat,
hogy da
cára a R-ajk féle
gyalázatos
összeesküvésnek, az őszi csúcs
forgalmat
sikeresen
lebonyo
líthassuk. Dogozóink
szeretettel és ragaszkodással
fordul
nak a hatalmas
Szovjetunió
és a Párt felé és
fokozzák
erőfeszítésüket
termelés tea
rén a
szocializmusért.
A szegedi MAV
dolgozói.

Fűtőház
•
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Kőtelet érdemelnek 1

Határtalan
undor
lógott ml.
Ahogy olvastam a vádiratot,
határtalan undor fogott el ezek
ellen a férgek ©i.'en, kik a z ogégz
országot akarták rombadönteni,
akik ránk, dolgozókra
ujabb
nyomort akartak zúdítani, Tito
rémuralmát hozták volna
a
nyakunkra. Számunkra szerintem még az akasztófa is enyhe
büntetés.

Rákosi elvtárs azt
mondta,
hogy nem rés,
hanem
erős
bástya vagyunk a béke frontján. Rajkék
ezt a
bástyái
akarták aláaknázni
és felrob
bantani, hogy a résen át Titóék és az amerikai
imperialisták behatolhassanak
és rabszolgasorsra
juttasák
ma
a
gyar
munkásságot.
Ezek az
árulók
nem
kíméletet,
vagy
irgalmat,
hanem kötelet érdemelnek•

Hcisjeig József

Egyenruhaipari

NV

E l h a t á r o z t o k , hogy lakozott
éberséggel és legye l e m m e l
végezzük
munkánkat.

szegedi

Ungi
Imre,
Falemezgyár

Még szarosabban
a P ó r t mögött.

NV.
állunk

Fűtőházunk
dolgozói
undorÁtkok és szitkok, gyűlölet
ral és felháborodással
fordul és harag hangján beszélnek
tak Rajkék felé az összeeskü- a MÁV m ű h e l y dolgozói Rajkvés
vádiratának
elolvasása r ó l és bandájáról. Még nem
után. Becsületes,
Pártjukhoz felejtettük e l a I l o r l l i y priés hazájukhoz
hű
elvtársak békek ostorcsapásait, a nyiel sem tudják képzelni,
hogy lasbanditák r é m u r a l m á t
és
milyen gyáva
és
gyalázatos pzt a borzalmas h á b o r ú t , amemódon
hátbafámadthassák lyet ránkzudilottak. Évszázaame- dokon á t a magyar nép sorsa
Makó. azt a népt demokráciát,

AZ ELET ES HALUL

határállomásán
A bolgár-szovjet
barátsági
hónap utazásai alatt eljutottam a Belas zic-hegység gerincének lejtőjéhez: Ut találkozik Bulgária, Jugoszlávia ét
Görögország.
Az ut, amely Szófiából Petrics határállomás
jelé vezet,
m bolgár főváros
délnyugati
szegélyéről indul ki. A müut
Mar let városáig
termőföldek
között vezet. Innen
kezdve
dombosodul kezd és a Sztruma völgyibe torkolódik.
A
völgy szákul. A folyót mindkét oldalon ma .as l.egyektjjvezik. Felül a Pirin
hatalmas
hegygerincre
emMkcdlk.
'A
miiut kanyarog, kígyózik,
a
szorosnak szinte
függőleges
falain. Hidegvérű,
tapasztalt
gépkocsivezető tud itt csak
veszély nélkül járni. Az útvonal mentén
vízierőművek
vannak. Mindenütt
magasjetzult.égű ve el tek jémpóznáit
látjuk. Javítják
az utat, uf
hidakat emelnek: alkotómunka folyik. Bulgária
dolgozói

a szocializmus építése terén a
Szovjetunióban
szerzett
30
éves történelmi tapaszlalatokra támaszkodnak. Az élmunkások alkalmazzák a szovjet
sztahánovis'ák
módszereit.
Vracs városka elé érkeztünk,
itt értük el a
határmenti
völgykatlant.
—Itt — mondja
útitársam,
rámutalva a hegyekre —, egy
idegen világ határa
húzódik.
Ott a halál kezdődik. Furcsán
hangzanak a szavak, miközben
m völgyön át utazunk.
Kulata ... Jelentéktelen kis
vasútállomás. Bolgár határőrség teljesít itt szolgálatot. Az
irszobán Lenin, Sztálin, Dimitrov arcképel. Alattuk faliújság. Ebben egy gyászjelentés. Az egyik fiatal
bolgár
határőr haláláról
számol be.
Halálának
története jellemző
a bolgár~görög
határon az
utóbbi ivek folyamán kialakult
helyzetre. Május 7-én történt...
Két határőr biztosító szolgálatot látott el a Dráva-örs kör-

setében. A bolgár halárőröknek szigora parancsuk volt a
provokációk elkerülése végett:
a monarchofasiszták
katonáival szemben
figyelmeztetés
nélkül ne nyissanak
tüzet.
'Amikor a két őrszemmel szemben nagyobb csoport monarchojaslszta tűnt fel, a fiatal
határőr figyelmeztető kiáltással akarta megállítani ojiivatlan jövevényeket.
Válaszként
az amerikai mintájú géppisztolyok sora dördült el. A határőr halálos sebet kapott, A
gyilkosok elmenekültek.. *
Petrlcs bolgár városba sötétségben érkeztünk. Reggel
repülőgép berregésére ébredtem. Utána géppuska sortüs
raját hallottam.
Monarchoju.
tiszták tüzeltek a szabad Görögország demokratikus hadseregének feltételezett állásaira. Itt pedig a bolgár városka
főterén Puskin-előadás hirdetése függőit. Rám, a városra,
az égre, melyen a szárnyas
kalózok garázdálkodtak,
ez
e ész t i ágon ismert nagy honfitársunk, Puskin eleven sremei tekintettek. Petrlcs lakosai kiállítással tisztelték meg
m nagy orosz költő emlékét.

iSafc jajszó és korbács volt,
m i g végre a dicsőséges Vőrös Hadsereg véráldozata árán
megnyertük
szabadságunkat.
Kezünkbe adták, hogy é l j ü n k
vele és teremtsük m e g a boldogság h a z á j á t : a szocialista
hazát. A titóisla vérebek hiéna m ó d j á r a lestek áldozatukra, hogy meggyilkolhassák és
megsemmisíthessék a munkásosztály legjobbjait, elrabolják a
parasztság földjét, hogy viszszaállitsák a régi u r i rendet.
De Rákosi elvtárs vezetésével, Pártunk ébersége leleplezte őket. És amilyen gyűlölettel
akarták
országunkat
árubabocsátani, a népet rabszolgaságba taszítani, kétszer
olyan gyűlölettel sujt Ic rájuk m a a munkásosztály, a
dolgozó n é p ökle. Megerősödtünk még jobban, amikor láttuk, m i l y e n veszedelem fenye.
getett bennünket. Még szorosabban á l l u n k a P á r t mögött
ós ígérjük, hogy mégjobban
és még fokozottabb lendületlel dolgozunk h a z á n k é i t
és
népünkért. Rákosi elvtárs és
P á r t u n k i r á n t pedig csak nagy
szeretetünket és
hálánkat
m o n d h a t j u k , hogy ilyen féltő
gonddal őrködnek felettünk.

Sziklai Gyula
m a k ó i MÁV asztalos.

Sok millió
akartak
ságba

liul és lányi
újra
nyomorújuttatni.

Szerdórt
a
Dohánygyárban
összevont pártnap volt, amelyet
in is meghallgattam.
Komócsin
pajtás olyan szépen beszélt, hogy
in is megérthettem azt, épp ugy,
mint a nagyok. A beszéd ulán
sokan hozzászóltak
az
üzemi
munkások közül, a rendörségtől,
a honvédségtől, az MNDSz-böl,
a SzlT-böl, csak az úttörők nem
szólaltak fel. £n a 119-es számú
II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapat
tagja, örülök, hogy ott lehettem
és láthattam azt a sok embert,
aki mind egyet akar. Azt, hogy
a legsúlyosabban büntessék meg
Rajkot, aljas bandájával együtt.
En is azt kívánom, mert az nem
is érdemel mást, aki
hazáját,
a magyar népi demokráciát eladja idegen országok, tőkések
gyarmatává és sok millió munkást és fiút, lányi akar újra nyomorúságba jut'ainl. Akik Rákosi, Gerő és Farkas
pajtásokat
meg akarták gyilkolni, azok a
canditák
nem
is érdemelnek
mást, mint olyan büntetést, ami-

lyen még soha nem volt Magyarországon. Előre az úttörőmozgalomért,
előre a magyar
Népköztársaságért
,
'Mák Miklós,
119-es számú II. Rákóczi Ferenc
úttörőcsapat
Mindannyian
személyesen
le'e'ünk...
Magyarországon a R a j k eset
rávezeti a dolgozókat az éberség uljára. Mindannyian személyesen felelünk eddigi eredményeink megtartásáért és a jövőbeni haladásért. Éberségi Mit
jelent ez a szó annak, aki nem
tudja miért kell és miként keh
ébernek lenni? Az éberség m a
az egyik legfontosabb feladat.
Ha nem vigyázunk, kiszolgáltatjuk magunkat, csa'ádunkat. Pártunkat, népünket az acsarkodó
világreakciónak. Okulva az aljas hazaárulók viselt dolgain,
tanuljunk, hogy minél éberebbek lehessünk.

Mal ra
Sándor
Konzervgyár.

Mi az éuű í fexlllkombiaól
dolgozói

kérjük a szerkesztőségei, hogy
alábbi levelünket a helyi pársajtóban közölni szíveskedjék.
Elvtársak! Munkatársak/ Dolgozók!
Politikai Hetünk egyik leghatalmasabb összeesküvését leplezte le a Magyar Dclj ozók Pártjának és az egész dolgozó néltnek nagy vezére, Rákosi Mátyás
elvtárs. Ez a leleplezett kémbanda azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy Magyarországból második Jugoszláviát
csináljon,
hogy a magyar néfwddigí épitőmunkájának gyümölcsét, eddigi
fáradozásunkat, kivívott jogainkat tönkretegye,
megsemmisítse. Céljául tüzle ki, hogy megakadályozza azt a fejlődési folyamatol, amely bennünket a szocializmushoz vezet. Mi, a szegedi Texlilkombinát
építésénél
dolgozók, Ismerjük ezt a piszkos provokációt és figyelmeztetjük azokat, akik a nép ellen
emelik jel kezüket, hogy vrszniök kell.
i
r
Csajró István,
Szegedi Textilkombinát.

Milliók

és

mtlVók,..

Mi, Kistelek negyedik tizcdbeli dolgozó munkások és parasztok és értelmiségiek ökölbe,
szorított kézzel a Iegpéídűsabb
megbüntetését követeljük-a leleplezett hazaárulóknak. Azoknak, akik függetlenségünkre és
szabadságunkra törtek. Juttassa
az igazságszo'gá'talás őket oda,
Egész nap a határ menti fal- ahova ők szánlak minket.
vak parasztjaival
beszé IgeiSzűcs Piroska
napszámos,
tünk. Valamennyien
tudtak Iámpek
Pálné
szövetkezeti
Puskinról ...A
határ lulsó ol- munkás, Kovács Józsefné f ö l m „
dalán pedig keselyűként kö- Kordás Lajos ujgazda, Kasza
röztek az amerikai repülőgé- Sándor ujgazda, Szabó István
pek. A hegygerinc
mögüf munkás, Kovács Józscíné földm.
ágyuszó mórajlott. A bennün- kás, Marlus István napszámos,
ket kísérő őrnagy egy magá- Bene József tisztviselő,
Gcra
nyos hegyre mulatott:
Vilmos kovácsmester.
— Ott monarchofasiszták ül*
nek. Jobbra jyedig, a keleti
Matenka
János
balástyal
lejtőn a partizánok erődítméis
hasonló,
nyei fehérlenek. Megkérdez- dolgozó paraszt
képpen vélekedik Rajkók
hatem az Őrnagyot:
zaáruló
bandájáról• fi is élesen
— Mivel tudia magyarázni, elítéli
az
imperialistabéreno
hogy a nagy támadóerők nem bérgyilkosok
gonoszt et leit.
tudnak megbirkózni a partiNem tizek és százak,
hanem
zánok hős, kis csoportjával.
Nagyszegeden
ezrek és ezrek,
Mosolyogva válaszolt:
az országban
pedig
milliók
— Mindegyik tüzér jól tüháborodtak
föl az aljas
kém.
zel, mert tudja kinek a nebanda
hazaárulásán.
Valavében cselekszik. A jó katonádol.
nak szívre is szüksége van. mennyi levél, valamennyi
büntetést
'A monarchofasiszták)
erődjé- IOZÓ a legsúlyosabb
béravilkosokra.
ben sziv helyett pusztaság van. kéri a

Partizánokkal
szemben erőtlen dühüket a békés dolgozókon tombolják ki.
Visszatértünk Petrlcsb.
.,
'A hegy oldalán dohány, szőlő és dinnyejöldek tarka szőnyegei tárultak elénk. Itt élet,
odaát halál muzslkáju-

A pártot építed,

ha a parisaitól

erősíted!

Johb

munka,

ujitás,

nagyobb

a késések

termelés,

OClSGYULESEKRÖL

lecsökkentése

IGY VÍGUNK VISSZA RAJKEKNAK SZEGEDEN
A szegedi D o h á n y g y á r öl
tözőjébcn reggelenként egyéb,
röl sem beszélnek a dolgozók,
mint R a j k é k aljas tervéről.
A m u n k a megkezdése után
is erről folyik a szó. G y ű l ő
lettel és megvetéssel ejtik k i
azoknak a nevét, akik aljasul
el akarták adni a magyar
dolgozó népet és szabadsága
tói, jogaitél megfosztva Titóék, ezen keresztül' pedig az
amerikai
imperialisták jármába szándékozták hajtani.
— A legaljasabb
bandát
tikerült
leleplezni „ magyar
nép bölcs vezére, Rákosi elvtárs
ébersége
folytán —
mondja többi társnőinek az
előkészítő teremben
Konko.
lyos Istvánné
elvtársnő. —
Rajkék
szabadságunktól
és
emberi
jogainktól
akartak
megfosztani• Itt, a
Dohánygyár falai között a múlt rendszerben
az ember
dolgozott
és nem tudta, miért. Verejtékünk
árán
elvégzett mun
kánknak
a tőkések
látták
hasznát.
Most elértük azt.
hogy láttuk és érezzük munkánk
eredményét. Van be
csületünk és ma dicsőség jó
munkásnak
lenni. Ezt mun
kánkon keresztül
értük el.
Erre pedig úgy kell
vigyázni.
Itiint a kéc szemünkre.

ni mindaz, aki
megpróbálja
szabadságunkat
elrabolni.
Munkánk
fokozásával,
tanú
lásunkkal és az éberségünk
növelésével erősítjük
magúnIcat, hogy
ellenállóbbak legyünk. Mi n Szovjetunió út
)űn, a felemelkedés felé akarunk hadadni.
A Kefegyárbam Kovács Sándor elvtárs, a z üzem technikusa, a harmadik
újítását,
egy körecset f ú r ó menetvágó
gép m u n k á j á t
figyeli és ellenőrzi a teljesítményt.
— Száz százalékkal
termel
többet, mint amennyit ezelőtt
tudtunk elkészíteni — mondja
örömmel a mellette álló Se
res András párttitkár elvtársnak. — Ezzel is erősítjük
„ béke bástyáját. Többet ter
melünk és így harcolunk az
olyan gazemberek ellen, mint
Rajk és cinkosai,

nak teljesüljön a régi vágya.
Nem akarom, hogy az olyan szemét népség, mint Rajkék elvegyék tőlünk azokat az eredmér
nyeket, amelyeket kiharcoltunk
magunknak.

Ltmgzgyár és Kunsági
Hasonló a helyzet a Lemezgyárban is. Az élollónál dolgozók száztlzenhat, a száritóban pedig százhuszonegy százalékot teljesítenek. Ábrahám LaJosné százhetvenöt százalékot Is
teljesít és Dubszki Lajosné százhatvan százalékkal halad a nyomában.

A szegedi MAV
csarnokában

J E L E N T I K :
tönben, aki a Szovjetunió se

fűtőház gítségével a világ egyik leg-

délután fél négykor az üzem
összes dolgozója o t t ü l t a
sorbarakott padokon. Mellettük mindkét oldalcn hatalmas
fekete mozdonyok álltak csendesen szuszogva. A dolgozók
büszkén tekintenek fel néha
a gépóriásokra, amelyeket a
hároméves tervben
készítettek, vagy javítottak meg a
fasiszta fenevadak rombolása
után.
A m i k o r Murza
E r n ő elv
társ ismerteti részleteiben a
R a j k és cinkosai elleni vádiratot, a haragtól ráncok futnak a dolgozók
homlokára.

virágzóbb államává tette po
rig lerombolt hazánkat- HaláV
reájuk, a bitang csavargókra.
— Kötelet a nyomorult bitangoknak — hallatszik egy
szerre mintegy 90 torokból
— Ha közvetítik
rádión
a
főtárgyalást,
hallgassuk
meg csoportosan — javasolja
Horváth Gyula elvtárs.
— Titóval akarták megdönteni az államhatalmat. TL
lóval, aki ugyanolyan
aljas,
mint R a j k és bandája — szólal fel B u g y i elvtárs. — Nens
kérünk Titóból sem. Nálunk
megszűnt n kenyérjegy, bő
ség van mindenből,
munkánkban megbecsülést és szabadságot élvezünk. Üzleteinkben
mindent
megkapunk,
amit
szeműink, szánk kíván. A jugoszláv üzletek
kirakatában,
csak Tito és T r u m a n képe
díszeleg, a dolgozók
pedig
éheznek.
Munkánk,
termeié
sünk
fokozásával
vágunk
vissza az üyen aljas
söpredéknek,
mint
ezek.
Rákosi
elvtársnak
pedig
harcos üd
vözletünket küldjük •..

— Akasztófaerdő éa vérontás követte volna R a j k és
— Kötelességünket teljesítjük nyomorult cinkosainak tervét,
— mondják büszkén. — Úgyh a sikerül nekik — szólal fel
dolgozunk, hogy lássák meg elsőnek Kovács M i h á l y elvazok, akik szabadságunkat akar- társ. — Szabadságunkat, j o
ják elrabolni tőlünk: ugy jár- gainkat akarták sárba taposnak, mint Rajk és a többi gaz- n i a bitangok. Kötelet nekik!
ember.
— kiáltja
hangosan.
A Kunsági Szövőgyárban is
De nemcsak Kovács elvtárs
iavul a munkafegyelem. 12-én
Ez Engol-Magyarban még négyen késtek e! 13-án csak k í v á n j a ezt, hanem nyomá
ban a többi felszólaló: Seres
Az flngol-Maggar Jutafonóban L. I.-né jött be a gyárba késésIstván, ördögh György, Stász
Gyuris István elviárs napok óta sel. 14-én már nem szerepel egy
Az Első
Szegedi
elvtárs is.
név
sem
a
»szégyentáblán«.
száztíz százalékot termel.
Cipőgyárban
is
— Azt a Rákosi
elvtársat
Tudják, hogy a késéssel a
— S;á~öt száza'ékot termeltem
eddig — mondja a mellette élió Rajk-féle gazembereknek segí- akarták megölni ezek a pisz- kisgyűlésen vitatták meg Rajk
kos bérgyilkos söpredékek — és társai
gazemberségeit.
társának, de hétfő óta száztíz tenek, de ezt nem akarják.
százaléknál tartok. Fiamból kaö k is, mint hazánk valameny- kiabál dühösen, öklét rázva
Tárnics János elvtárs ismer,
i
tonatiszt tesz. Munkámmal erő- nyi dolgozója, továbbra is bol- Dóczi László elvtárs — , a k tette
részletesen, hogy Rajkék
sítem országunkat, hogy a fiam- dog és szabad hazát akarnak... hosszú éveket ült értünk bör- szabadságunkat,
jogainkat
s
a négy és félév alatt
elért
eredményeinket
akarták sár.
bataposni,
fl fcefesviiban
vérfürdőt
akartak rendezni
De Bán Gézáné
elvtársnö
és gyilkolni
a becsületes
Bem mondott jobbat róluk, a
magyar munkások
százezc
másik teremben.
rcit> legelőször Rákosi, G«
— Gazemberek voltak. Viszrő és Farkas elvtársak éleszaéltek
a nép
bizalmával.
tét akarták
kiontani,
De lecsúsztak. És le fog buk
doC
Nem vitás egy pillanatig sem 1 A gyalázatos kémband'a
akarták megbénilani Pártun hogy utána „ Jugoszláv
tőnkre akarta tenni az egész magyar népet. A eéija ez volt,
nyomorúságos
életét
kat és fejlődésünket. Pártunk gozók
— de az eszközei sem ismeretlenek. A fasiszta barbárok esznekünk is osztály,
vezetőinek és szeretelt Ráko- juttassák
,Röv.desen üzembe helyezik közei. Régi — és tegyük hozzá — he nem vált eszközök. Nem si elvtársunk életére törtek. részül.
mi ültömösi ni ihrion kutat váltak be, mert a hatalmas Szovjetunió segítségével és veze- Pártunknak, s Rákosi elvtárs- — Az fáj a bitangoknak,
tésével a világ haíadő erői megsemmisítették, leleplezték ezenak köszönhetjük azt,
hogy hogy a munkásság van a haöltömös községben rövidesen ket az eszközöket
mindezek a gonoszul kiagyalt talmon — szólalt fel elsőnek
fizembehelyezik a nyár folyaKémkedés, orvgyilkosság, szabotázs! E z jellemezte az elorvgyilkosságok ne msikerüitek. Galambos
István.
mán felépült u j Norton-kutat. vetemült társaságot.
Ezért köszönetünket ugy akar
— Kulákokkal,
Horthy-tisz.
A magyar dolgozók válasza: határtalan gyülőíet az árulók
juk kifejezni Pártunknak és
Ez az első furott kut a községtekkel és hazaáruló
bitanelten, forró szeretet a Párt és Rákosi elvtárs iránt. A dolgtoRákosi elvtársnak, hogy az
ben. A mult rendszer urai sogokkal
szerették
volna az
'/ók válasza: fokozott, ön tudatos munka.
őszi szántási és vetési terimperialisták
gyarmatává
hasem gondoltak arra, hogy az
Nem sikerű't Rajkéknak fékezni, vagy meglazítani a munvet is idő előtt
teljesíteni
tenni szabad
hazánkat.
őt töm ősi dolgozó * parasztok kalendületct. Sem az üzemekben, sein a falun! Nem uigy mondakarjuk. Már eddig is 320 hold De mi éberek leszünk és Rá•
•orsán ilyenformán is segítse- hatjuk, hogy — zavartalanul folyik a munka, — hanem ugy:
szántanivaló földre kötöttünk kosi elvtárs
vezetésével —
nek. ötéves tervünkben
több uj lelkesedéssel dolgoznak mindenhol.
szerződést az
alséközponti mintahogy
Rajkot és pribékhasonló kutat építenek meg öt- Igy van ez Ottömösön
jeit meggátoltuk
terveik végis. társsal, hogy a versenyt tovább gépállomás traktoristáival.
tömösön, amelyek majd1 meg- A begyűjtések már lezárulóban folytatjuk. Mi egyetértünk törehajtásában
—vigyázunk
A
begyűjtésben
fölfobozott
kéletesen a szegedi és a többi
mentik a község lakosságát a varrna ti;. 142.98 százalékra telje- üzemi dolgozókkal. Olvastuk a lendületünket most az őszi arra, hogy életünkbe ne férnyáron gyakran előforduló jár- sítették a község dolgozói az Szabad Népben, hogy Budapes- szántás-vetésre helyezzük át kőzhessenek többet ilyen szeelőirányzatot, öttömös község
ványos megbetegedésektől. Mert lakosságának nagyrésze mar a ten a WM-ben, a Ganzban és azzal a tudattal megerősítve, mét bitangokmég számos üzemben munkafel— Nem hiszem, hogy volna
»z eddig is előforduló járvá- végleges elszámolást is elvé- ajánlást tettek — a munkások hogy ezzel az öntudatos j ő
közül csak egy,
munkánkkal is visszavágunk a dolgozók
gezte.
De
vannak,
akik
(nem
nyos megbetegedéseket
nagyegyéni versenyre keltek! egymásnyughatnak*. Igy Szűcs János
ellenségeinknek. Megmutatjuk, akit ne háborítana fel ezn
sal,
hogy
ezzel
is
méltó
választ
részben mindig a rossz ivóvíz ötholdas ujgazda és Lázár Péadjanak az áruló Rajk-bandá- hogy ez a föld most m á r tény- szennyes dolog — szólalt fel
ter hétholaas ujgazda még most
•kozta.
dühtől
nak. Nemcsak ők, de mi öttö- leg a miénk, olyan dolgozó pa- Mártha Lajos elvtárs,
kezdteK csak igazán versenybe.
raszloké, akik Rajkék
aljas kipirult
mösi dolgozó parasztok
arccal.
Valóságos »páxbaj« alakult ki
— Mindenkinek
kedves a
közöttük, mindkettő első akar
mi is agy akarunk eszközeivel nem hagyják a l á .
buk «alél kihúzni azt.
lenni a faluban. Szűcs János
gyermeke,
édesanyja, szaA Városi Kertészet
válaszolni
naponta figyeli a községháza
badsága és megbecsülése.
doigezói a szovjet
udvarán kitett táblát, hogyan veszett ellenségeinknek, mint ők.
Még akkor
sem, Rajkék mindezt
el akarták
H i t most mi is megmutathalad
a
versenytársa.
Az
utóbbi
hősökért
Nem engedjük
napokban ujabb beadás folytán juk, hogy még inkább erősödni hogyha' Tilón keresztül An- venni tőlünk.
és gazdagodni fog népi demoelvtárs,
(Üzemi
tudósítónk jelenti.) Szűcs János fölénybe került 25 kráciánk. Ea ismerem jól az öt- glia és Amerika urai vicsor- — kiált fel Mártha
százalékkal és erre Lázár Péter
öklét
rázva.
gatják
is
vérszívó
fogaikat.
A Dugonics-temetőben lévő szov1003 százalék ját egy mázsa buzia tömösieket — magyarázza Lázár
—
Nem engedjük! Nem
elvtárs. — Tudom, hogy valajet hősi sírokat az 'ősz bekö- bevitelével
Ezúttal üzenjük a szegedi engedjük! — harsog
a kiálmennyi dolgozó társamban ez a
szönte ellenére is virágerdő boüzemi dolgozóknak, hogy m i
1069 százalékra
emelte. gondolat él Rajkékkai szemben. is épp ugy, mint ők, a legna- tás valamennyi dolgozó ajkánrítja. A Városi Kertészet dol— A legszigorúbb
ítéletet
J ó k é le lesen tisztiül
látjuk
Szűcs elvtárs elmondja, hogy
hozzák Rajk és elvetemült
gozói odaadóan, nagy szeretettel hiába került versenytársa fö- mi is a helyzetet. ITudjuk, gyobb gyűlöletünket és megvetésünket fejezzük k i Rajk
bandája
ellen.
és kedvvel ápolják ezeket a sí- lénybe, mégis csak 6 lesz majd hogy m i várt volna miránk
az első. Igy mondja: Majd szét- akkor, h a bűnös terveik — Lásfclóék iránt. M i is éppen A Párt és a magyar nép szerokat, mert ezzel is kifejezésre
nézek én még a ham bárban, és melyeket Amerika urai és Ti- ugy, mint ők, 'követeljük m é l l ó retett vezére, Rákosi
elvtárs,
akarják juttatni hálájukat a szov- a padláson, van ott még annyi,
to táplált — sikerült volna. megbüntetésüket. Biztosak va. hoz való hűsége jegyében az
jet nép iránt, amely a legjobb hogy még bevinni is jut belőle. Mérhetetlen pusztulást jelen- gyünk abban, hogy ez a m i összeesküvő
bitangokkal
— Azt gondoltuk előbb, hogy
népi demokráciánkban
ilyen szemben
fiait küldte el hazánk felsza- talin valami nagyértékü első tett volna nekünk,
fokozásáa termelés
ellenségekkel szemben, mint val és
terv időbadítására s a magyar nép em- díjért harcolnak. De Szűcs elv.
n hároméves
akasziólaerdSt
Rajkék, Szőnyiék, Pálfyék és előtti
befejezésével
válaszo.
beribb életének
megalapozá- társ elmondja, hogy más itt,
ültettek
volna a többi csirkefogékj — nem lünk mi, az Első Szegedi Ciegészen más a szempont. Nemsára.
regen határoztuk ei Lázár elv- öttömösre is.
Egycsapással is murád e l .
pőgyár
dolgozói.

Öníudaíos fó m u n k á v a l
és határtalan gyűlölettel vágnak vissza
az ellenségnek Ottömösön is
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R franc a hatóságok
megfosztották Arageni polgári jogait*!

Áz egész világsajtó képviselteti magát
a Rajk-tárgyaláson
A Rajk.per tárgyalása a legnagyobb nemzetközi
nyilvánosság előtt zajlik le. A Pravda Boris Polevojt, az »Egy
igaz emtór« világhírű szerzőjét küldte el. A Taszsz Irodát
két tudósító képviselt Lengytelország öt tudósítóval vesz
részt n [árgyaláson. Csehszlovákiát Koudky, a Rude Pravo
külpolitikai rovatvezetője és
M. Ezrovics, a pozsonyi Pravda főszerkesztője
képviseli.
Bolgár részről a BTI egyik
szerkesztője és a Irolgár kom-

munista párt központi lapjának szerkesztője lesznek jelen. Román részről a Román
TI munkatársa, Spitareanu lés
a Scanteia szerkesztője, BrumaTú vesz részt a tárgyaláson. A francia
Humanitét
Lcscitre, a I.o Monde-ot Kars>ky, a francia távirati irodát
Houle képviseli. Olaszország,
ból jelen lesz Pastore szenátor, az Unila munkatársa ós
Palembo, a Corriere della Sera tiuiésitója. A londoni Daily
Workcrt
Derek Karhm he-

lye tles főszerkesztő és Freyer parlamenti
szerkesztő
képviseli. Állandó
bwiapesti
tudósítója képviseli X Tünést,
a Daily Expresst éis a Reutert.
Ott lesz Josef Kinsbury Smith,
az Iplertiacional News Service
főszerkesztője, akinek Sztálin
legutóbb intervjut adott. A
felsoroltakon kivúl belga, norvég, svájci és
köztársasági
spanyol
újságírók
vesznek
részt a tárgyaláson.

Louifl Aragont, a
világhírű
költőt és regényírót, a Co Soir
főszerkesztőjén a francia hatóságok sajtóvétségre való hivatkozással még fosztották polgári jogaitót. .A ragomnál egyidőben a
hatóságok ugyancsak megfosztották polgári jogaitól Fernand
Lefort-t, a Pária melletti S t
Ouen munkásváxoe kommunista
polgármesterit és Edmond Maro-

ot, a montesani szakszervem
főtitkárát.
eb a hír óriási feiháborodáfll
keltett a francia dolgozók körében. A Hnmanité megállapít"
ja, hogy a kormány intézkedéafl
a demokrácia egyenes széttiprrisa. Ilyen lépesre, ame^y a
vichyi korszakra emlékeztet,
harmadik köztársaság legreakciósabb kormányai sem merteit
vetemedni.

Két csávázó herentizést kapott
a szegedi Mezőgazdasági Igazgaféság

A szegfedi Mezőgazdasági Záshoz szükséges rézgálic
ói
Igazgatóság tót darab értékes mész árát kell megtéríteni, arai
csávázó berendtezést kapott az mázsánkint 1 forint 50 fillért)®
elmúlt napokban. A két csává- kerül.
aógépet a mai nap folyamán
A Mezőgazdasági Igazgatósát
már üzembe is helyezik,
az ez alkalommal feUúvja a tfoiegyiket a Szent
Mihály-utcaS goaó parasztok figyelmét, hogy
földmúvesszövetkczet
udvarán, csávázatlan vetőmagot elvetni
a másikat pedig a Ribizsár-ma- nem szabad. Különösen az árdések szervezését mint egyéb ződéssel, éa már jóval tovább
lom épületében. A
csávázás pát és a búzát kell alaposa*
munkát.
szántottam, Igy most már csak teljesen díjtalan, csak a csávácsávázni,
Köteles elvtárs beszámolója a jövő héten jutoknoda vissza.
után most részleteiben vitatják
Hasonló eset
meg az elmúlt hét tapasztalatai
alapján a talajmüveíési szerző- történt Kübekhúzán, Ujszentivádéskötések további szervezését non is — jelentői a többiek. Váés a meglevő munka elvégzé- laszképpen Köteles elvtárs máris
Részletek
a sándorfalvi
lóversenyről
sét. Egymásután tesznek javas- ltezébe adja minden brigád palatokat a traktorosok, brigád- rancsnoknak a szerződési űrlapovezetők a szervezés
eredkné- kat. Holnaptól kezdve már kinn
Nagy lelkesedéssel készül Sán- helik meg kocsijukat és u g j
nycsehbé tételére.
a határban is kötbetnektialajmü- dorfalva dolgozó parasztsága a indulnak vissza Sándor falvára,
A oél a falu főtere. Még kél
Tőrök István brigád vezető: — vetésá szerződést a dolgozó pa- DEFOSz vasárnapi lovasverse- nap választ el bennünket a vei*
nyére. A rendezöbizottsűg kijeJavaslom, hogy vigyünk Id ma- rasztok, kik a gépállomás trak- lölte a versenjmályát A hátas- seny napjától, ,de SAndorfalv®
gunkkal szerződési űrlapokat és toraival akarják felszántatni a lovak versenyenek inditóhelye népe soha nem látott izgalom*
fizetési bárcát a munkahelyre, földjüket
a falu főterén lesz, a oél Sin- mai készül a lóversenyre.
mert a mult héten is előfordult
Még sok kérdés vetődik fel, dorfalva sportpályáján. A pálya
a brigádom jeörzetében Klárafal- mire lezárul az értekezlet IIosz- tehát teljes hosszában a Szent
KIÉRTÉKELTÉK A SANDOBi
vén, hogy kínt a dűlőben jöt- szu beszélgetés keretében adják László-utca, amit a verseny altek hozzám, hogy szántsam fel át a traktorosok és brigádveze- kalmára lezárnak, a közönség FALVI CSEPLÖGEPEK versecsak a keresztutcákból Ós a nyének eredményét. Első lett fl
földjüket. Kérésüket nem telje- tők egymásnak tapasztalataikat házak udvaraiból nézhetik
géj®
a földmüvesszövetkezet
síthettem, mert nem volt szer- Igy holnap még eredményesebb verseny menetét. A kocsik ver- 4081 mázsa teljesítménnyel. Más
ződés kötve. Mire visszaértek a és jobb munkát tudnak majd vé- senye ugyancsak a főtérről in- sodik Tóth Géza munkása inak
dul, ami hatkilométeres távon, gépe 3701, harmadik) a hantházi
földmUvesszövetkezetből a szer- gezni, mint az elmúlt héten.
egészen homokpusztáig és itt a gépállomás cséplőgép® 3285 mítt
kocsisok 8 mázsa homokkal ter- zsas teljesítménnyel.

Kinn a határban is köthetnek
talajművelési szerződést a
gépállomással
a dolgozó
parasztok
Vörös sclyemziászló áll
a
desz.kj gépállomás irodájában
az asztalon. A munkaverseny
egyes szakaszaiban az a traktoros nyeri el, aki a legjobb
erodmérjyt teljesiti. A talpazatra erősített feliraton olvas,
ható: »1919. évi cséplésben
első lelt kOSZJÓ Ferenc és Faragó Pál 4(510 mázsa gabonakicsépléssel, 1077 ponltal«.
Még lio sem fejeződött a
Cséplési verseny, mikor ujabb
versenyre indultak a gépállomás dolgozói. Céljuk a tarléliánlás mielőbbi teljesítése
és a talajművelés!
szerződésekben lekötött szántás és vélés
ííyors.

pontos és jó

elvégzése.
Most is ez a beszéd táiigya
aí-irodában. Üzemi értekezlet
van, 35 traktoros ül a szoljában. Hallgatják Köteles elvtárs beszámolóját a szerződéskötés eddigi és a brigádok
multlicli munkájának
eredményeiről.
Ma egy hete még csak 2200
holdra
volt
táfajmüvelési
szerződésünk: kötve — mondja
Köteles elvtárs. Most
pétiig
háromezren is tul vagyunk.
Ennek egy része egész
évi
munkálatra van kötve, a többi
az csak egy munkára szól. Az
eddigi jelek azt
mulatják,
hogy a lekötött holdak száma
még tovább szaporodik majd.

Naponkint tízesével
jönnek
hozzánk a körzet földimüvesszövelkozeteiből a jelentések
az
ujabb szerződéskötésekről. Ettől függetlenül minden traktorosnak tovább kell
agitálni,
szervezni, hogy minél többen
kössenek talajművelés! szerződést. Ez mellett azonban- figyelemmel keli lenni a norma teljesítésére is, mert különben lemaradunk a többi gépállomások mögött
— Nemcsak elvégezzük, hanem tul is teljesítjük a kiszabott normát — mondják válaszképpen a traktorosok. Nvo' matékul valamennyien a Zászlóra néznek. Mint kitűzött
célt
jelölik meg — mtnéi közefrbb
jutni a gépállomás teljesítőképességéhez, a kapacitáshoz. Ez
számokban közel

200 százalékot jeleni
a gépállomás dolgozóinak.
Az akarat, a munkakedv mellé munka is kc!í. Szánlanivafö,
a meglevő holdmennyiség még
messzi van a kitűzött célhoz,
zárt a deszld gépállomás dof.
mjzóí éppen olyan
fontosnak
"irtják a talajművelés! szerző-

A cél: A FALU F Ó T E R E

S - V E R S E N Y B E
• a terméaybegyüilésérl
A lerménybegyújtés sliccre a
nép államának erősödését jelenti. Minél .erősebb a népi
demokrácia, annál jobban tudja támogatni a dolgozó parasztságot géppel, műtrágyával, hitellel,
villamosítással,
utakkal és sok mindennel,
amire dolgozó parasztságunknak szüksége van. Nagyszeged dolgozó parasztsága ezt
jól tudja. Éppen ezért igyekszik még a begyűjtés utolsó
szakaszában is
túlteljesíteni
begyűjtési kötelezettségét. Kiemelkedő többek közölt Tápé
község parasztsága, kik az A
é> B jegyre az ütemlcrvteljesilést 10(58 mázsa buza helyett 3731 mázsát gyűjtöttek
tó, teljesítményük 347 százalék. Kötelezettségük C-jegyre

2079 mázsa, ezt messze túlhaladva, 6216 mázsát gyűjtőtlek be. Teljesítményük fl Cjegyre beadott búzánál
299
százalék. A dolgozó kis- és
középparaszlok közöl kiemelkedtek Molnár Mihály
770,
Tóth András 190, Miklós József 345, Török István 340,
Ilia Pál 180, Márta Pál 344,
Nagy György 320,
Mohács
Györgynó 239 és özv. Makra
Mibályné 186 százalékos telje,
sitménnyel. Ezek a begyűjtők
valamennyien újonnan
földhőzjuttatottak. Tápé dolgozó
parasztsága továbbra is lankadatlan lelkesedéssel
vesz
részt a begyűjtési
verseny,
tón. A kenyérgatónán kivül
máris megkezdték a
takarmánygabona begyűjtését is.

Egy traktor egyszerre
három vetőgépet és boronát vontat
Uj munstaműdszeiek seglteít k elö terme:öszüve kezeli
csoportjaink nagyszerű eredménysit
Termelőszövetkezeti csoportjaink tavaszi versenye
során
számos csoport ért el
Mváló
eredményt. A termelőszövetkezetek általában 20—25 százalékkal jobb
terméseredményt
mutattak fel, mint az
egyéni
gazdálkodók, dfe többen
vannak, igy például a debrecentelepi, szarvasi, ujkigyósi és tiszalöki cspportok, amelyek 40,
sőt 50 százalékos terméstóbbTetet értek el.
Az uj munkamódszerek al-

Részletes miüitatervet dolgoznak ki
az üzemi bfzoMsénok a Higylindapes'i P^rtbizoMs^g
határozatának teljesítésére

m

É munkás a Ssríésiiízlilásl NV szeged! íelepén
(fizetni tudósiténk
jelenti.)
A Sertéshizlalási Nemzeti Vállalat szegfedi tefepén bensőséges
élmunkás ünnepséget tartottak.
Fogas Imre elvtárs, ÜB. titkár
mondott beszédet. Hangsúlyozta, az a körülmény, hogy a
vállalat dolgozója, Zombori Lajos élmunkás kitüntetésben részesült, az egész válíafat iátüntetése is. Kérte az uj élmuukást, hogy ezután is mutasson
példát munkatársainak a termelékenység megjavításában.
Zombori Lajos meghatottan
vélte át a jelvényt. — Köszö-

nöm a Pártnak ezt a nagy kitüntetést. Fogadom, hogy ezután még fokozottabb mértékben veszem Id részemet a munkából. A dolgozók szívélyesen
üdvözölték kitüntetett társukat.

kalmazása, a brigádlinozfjatert
megerősödése az egyes termelőszövetkezeti csoportokon belüli
meggyorsították a munkát és jelentősen csökkentették a terme,
lés költségeit. Számos csoportban egy Iraktorral három vetőgépet és boronát vontattak egyidőben. Az újítások a nagymértékű költségcsökkentés mellett
fokozták a tagok jövedelmét far
és ezen keresztül hozzájárultál
szövetkezeti mozgalmunk meg"
erősödéséhez.

E
héten az ország összes
üzemeiben az üzemi bizottságok határozatokat hoznak és
munkatervet dolgoznak ki az
üzemektón
a
Nagybudapesti
Pártbizottság
választmányi
határozatainak teljesítésére-

Ma, 16-án a Szakszervezeti
székházban
a Termetesi
Bizottsági
tagok részére

A munkaterveket és a taw
lározatokat termelési érteke*"
leten é s műhelyértekezleteken
vitatják meg éa az üzemek
dolgozóinak javaslataival a
munkatervet
még
apróbb
részletekre bontják és beállítják az üzem munkatervébe.

d. n. 5 ó r a k o r
y

összevont termelési bizottsági értekezletet
tartunk,

melyre

kérjük

a tagok

pontos

megjelenéséi.

Szakmaközi Bizoüsál

Péntek, 1949 szeptember 16.

Titoaüenes újságot
é s röplapokat terjesztenek
Belgrádban
Belgrádiban Tito-kükk-ellenes
njságot terjeszlenek. A lap címoldalán —mint a Reuter-iröda
jelenti Belgrádból —
nagybetűkkel ez olvasható: /Jugoszláv
munkások és minden tisztes-égés dolgozói Szabadítsátok meg
magatokat a véres Tito-Rankovics rendszertől.®
A Newyork Herald Tribüné
belgrádi tudósítója szintén említést tesz Tilo-elíenes röpiratokról, amelyeket a jugoszláv
kommunisták terjesztenek.
•
A City körcil>en ugy tudják,
hogy Jugoszlávia
szeptember
•égén megkezdi a kártalanítások fizetését azoknak az angol
társaságoknak, amelyeknek Jugoszláviában lévő
vállalatait
1946-ban államosították.
Az
1948 cfecembcrében kötött angol-jugoszláv egyezmény a kár-

talanítások ősszegét 4.5 miKiő
fontban állapította meg. Más
jelentés szerint Nagybritannia 8
millió font hitelt adna Jugoszláviénak. Ennek e' lenében Jugoszlávia iát és élelmiszereket
szállítana.

A Kossuti Rádié iától kezdve
naponta kétszer
helyszíni közvetítést ad
Ra k Lászlé és bűntársainak
főtáigyalásárél
A Kossuth-Rádió Rajk László
és bűntársainak főtárgyalásáról
péntektől kezdve naponta Izórától 20 óráig és 21 órától kezdődően helyszíni közvetítést ad.

A kinai néphadsereg
főparancsnokságának ma reggel érkezett jelentése szerint Kansutartományban a Kuomiinlangcsapatok most már zárt egységekben pártolnak át a néphadsereghez. Lancsautól
északra
egy lovasezred je'entkezett lisztjeivel együtt a néphadsereg parancsnokságánál,
kijelentve,
hogy vele együtt akar harcolni

A világsajtó továbbra is élénken foglalkozik a nvugat-német
báb-állam megalakulásával. A
Ce Soir leleplezi Carl Schmidt,
a bonni nemzetgyűlés alelnökének múltját. Schmidt a háború
alatt a liílei német parancsnokságon Niehoff tábornok helyettese volt. Niehoff Arras városában 214 francia hazafit lövetett agyon, ö felelős a borzalmas ascqui vérengzésekért és
6 puszitotta el 'Dunquerque kikötőjét is.
Helyettese,
Carl

kell fennie. A kommunisták és
ifjúmunkások vezető, példamutató szerepet kell, hogy vigyenek a kolhoz munkálataiba
*
azok tapasztalatairól értekeztoteken számolnak be. A Párt tag.
jait a termelés legfontosabb helyeire irányítja.
A terv egyik résie

Ffljellegzetessége, hogy szoros
kapcsolatban áll a kolhoz munfl neiéz pari uiiiók
katervével. Sorra veszik akolaugusztusban 23.5 m lliö hoz tervének pontjait, Sztálinhoz intézett levelek kölefezettforin'o! takarítottak meg
ség-vállalásait és a pártszerveA nehézipari minisztériumhoz zet munkaterve ezeknek a pontartozó vállalatoknál az újító- toknak, a teljesítésére irányul.
mozgalom páratlan arányokban
fejlődött. Augusztusban összeA pártszervezet egész tevésen 2494 ujitast nyújtottak be, kenysége és harckészsége sokamelyek a juliusban elért 10.5 ban füglg a belső pártmunka
millió forinttal szemben 23.5 színvonalától. A párléletnek még
millió forint évi megtakarítást az olyan nagyjelentőségű munjelentenek.
kálatok idején sem szabad lanyhulnia, mint például az aratás,
betakarítás. Ellenkezőleg: harcosabbnak,
céltudatosabbnak

foglalkozik. Az agitációs csoportokban 28 agitátor mükódik, közülük 15 kommunista,
4 komszonnol-tag. 18 agitátort
munkacsoportokba osztottak b«
Köztiszteletben álló
emberek)
akik nemcsak szavakkal, detet
tekkel is példát mutatnak
I
munkában.

Kiiiöviti sporUöivelitéseit
a magyar rádiá

Anglia az USA 4 9 - i k
állama lesz

Szavamat

Népnevelők megrendelhetik a
népnevelő-csoport vezetőjénél.
Ara: 20 fillér. Előfizetés negyedévre 2.— forint.
A pártszervezetek megrendeléseiket küldjék el az" MDPPropagandan n vag
Terjesztőhöz. (Budapest, IV., Deák
Ferenc-utca 15.)

A kommunisták
munkájának
segítségével
a munk*
megszervezése a kolhozban a termelékenység
fokozására
irányul. Ennek teljesítése pedig szervezeti
és gazdasági
megerősödésre
vezet. Kolesznyikov, a Szocialista
Földmű,
velés című lapban érdekes cikkben számol be a kolhozában folytatott pártszervezeti
munkáról.

— A nagy mezőgazdasági
munkálatok idején pártértekezletet tartanak, amelyen meghatározzák mindenegyes kommunista feladatát, kidolgozzák a
politikai tömeglmunka
pontos
tervét, hogy igy minél eredméKina felszabadításáért. Az ezred nyesebben teljesítsék a Párt és
egész hadfelszerelését magával a kormány határozatát.
hozta.
Hunan tartományban
már csak tisztogatási hadműMiből áll a munkaterv ?
veletek folynak.

Schmidt természetesen szorosan
együttműködött vele. Alig néhány évvel e rémtettek után —
állapítja meg a Ce Soir —
Schmidt urat, a jobboldali szociáldemokratát, a francia kormány
hivatalosan
fogadja,
Schuman ur barátságosan kezet
szőrit vele, a francia félhivatalos lap, a Le Monde /megnyerőnek® találja, Leon Blum pedig
A magyar rádió a moszkvai
»a német demokratikus
jövő rádió mintájára kibővíti sportegyik pillérének« nevezi.
közvetítéseit. Vasárnaptól, szeptember 18-tól az esti sporthangképeken kivül és a naponkénti
sporthiradón felül a mérkőzésekkel egyidőben helyszíni közve— ál'apifji meg a saió a mshlnotoni táigyalásolt után títést ad a nagyobb fontosságú
labdarugóeseményekről. Igy már
A most befeiezödött washingVilágos, hogy a három hata- az Újpest—Ferencváros mérkőtoni
angol-amerikai-kanadai lom washingtoni tárgyalása csuzés második félidejét is közvepénzügyi tárgyalások sajtóvissz- pán előjáték volt a Wall ,Street
hangjából már látszik, mi tör- nyílt parancsuralmához, amely títi 17 órától a Kossuth-rádió
tént valójában az értekezleten. A lényegesen arra Irányul, hogy hullámhosszán. A jövő heti Feközzétett döntések elfogulatlan Angliát az Egyesült
Államok rencváros—MTK mérkőzést már
kiértékelése azt mutatja, hogy negyvenkilencedik államává te- teljes egészében közvetíti a rásemmiféle Intézkedést nem hoz- gye'
dió.
tak Anglia gazdasági helyzelének megkönnyítésére. Más oldalról világosan megállapítható,
az angol-amerikai ellentélek további kiéleződése és az Egyesült
Államok monopolistáinak az a
dolgozók
harca
az ötéves terv
kitartó törekvése, hogy véglege- Szovjet
sen uralomra legyenek szert a
időelőtti
végrehajtásáért
brit nemzetközősség
országai
felett.
Az ötéves terv négy év alatti nappal hamarabb érte el a*
A londoni burzsoá sajtó meg- teljesítéséért folyó szocialista 1950-es év színvonalát. A szerovi
látssza az optimizmust, azt azon- munkaverseny napról-napra, szé- fémipari üzem és az uráli 'fémlesebb lendületet vesz. A verban elárulja, hogy Anglia gaz- seny az egész népet átfogja, ipari központ vállalatainak többsége pedig még a mult évben
dasági nehézségeinek egész ter- a dolgozók millióit a szocia- teljesítette az 1950-re előirányhét a szigetország népeinek vál- lista rendszer büszkeség érzé- zott termelési tervet.
lára akarják rakni. Az Evening sével tölti el, a termelés üteAz uráli eredmények tapaszSlandard határozottan kimondja: mét állandóan fokozzák. Ezek talatai azt bizonyitják, hogy a
>Tovább kell csökkenteni
az az érzásek különösen kifejezés- termelés növelése ott folyik leg'Anglia szociális intézményeire re jutnak a Sztálinhoz intézett nagyobb sikerrel, ahol a párt
fordított, máris elégtelen össze- levelekben, amelyekben a dol- és a tömegszervezetek minden
gozók Ígéretet tesznek
arra, módon támogatják az njitó kezget:.« ,
hogy a tervet idő előtt telje- deményezését.
sítik.
NÉPNEVE LÖK! PROPAGANElsőnek Moszkva dolgozói ad<A qyár
DISTÁK! NÉPNEVELŐ CSO- ták szavukat Sztálinnak, majd
„ cOőrős
Sarkában"
az ország legfontosabb
ipari
PORTVEZETŐK!
központjának,
a
szverdlovszki
A szverdlovszki terület üzeA /Népnevelői ar- agitációs
területnek munkásai vállaltak meiben a sztahánovisták ezrei
munka fontos fegyvere!
kötelezettséget, hogy már eb- dolgoznak, köztük
a munka
ben az évben elérik az 1950-re olyan kiválóságai, mint Ponoelőirányzott termelési szinvona- nomarjov, Nyikobenkó, Zjemlat.
cov. Szolomaha,
Jeremjcnkő,
akik az ötéves terv kezdetéA siker
biztosítéka: től tiz-tizenkét évi normájukat
már teljesítették.

a „UÉP^EVEltKre

A KOLHOZOKBAN

Zári egységben adja meg magát
a Kuom ntang-badsereg

Gyilkos náci a bonni alelnök

Minden népnevelő
és párfblzalm!
f i z e s s e n elő

A PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJA

a

<Párt

Az uraliak arra vállalkoztak,
hogy ez év közepére elérik az
ötéves terv utolsó évére előirányzott mennyiségű nyersvasat, acélt, hengerelt vasat, acélcsövet és rezet. A széleskörűen
kibontakozott
munkaverseny
eredményeképpen a szverdlovszki terület élenjáró szemei, az
urah gépgyár, a szverdlovszki
közlekedési gépgyár, az elektromos készülékek gyára és az
uraii vagongyár két-három hó-

most

is

Október
2-án véget cr
a nyári
időszámítás
Október 2-án a nyári időszámítás yéget ér és hatályba lép
a téli időszámítás. Ennek megfelelően október 2-án hajnalban
3 órakor az órákat egy órával
vissza kell igazítani.

a tömeqaoitácíós munltüvai

Mi az agitátor feladata? Előadást tart, vagy újságból olvaa
fel, hetenként egyszer"
vitái
rendez politikai beszámolóval;
Ismerteti a csoportok és
al
egyes kolftoztagok közötti egyéni verseny állását. Otnaponkirt
faliújságot szerkeszt. Propagan.
dát fejt Id arra, liogy a könyvtár újságjait és könyveit min.
den kolhoztag olvassa. Az a<£
tátorok számára hetenként

szemináriumot

fírlana^

itt megismertelik őket a kolhol
soronlevő feladataival. A p í r t
szervezet a kolhoztagoknak előadásokat rendez a hazafias kik
telességről, a munkaszervező®
rőt, a munkafegyelemről,
i
TÖBB FELÉ ESŐ.
munka elszámolásáról Az el®
adásokat könnyen érthető pél
Mérséklődő felhőzet,
több
dóikkal támasztják a'á. A kot
felé, főleg az ország nyugati hozparaszlok felvilágosítása a
felében eső. A
hőmérséklet Párt és a kormány határozatai
rőt azt célozza, bogy mindéi
alig változik.
kolhoztag tudja: aki többet ter.
mef a kolhoznak, annak
töbt
munkanapot számítanak be éj
a részesedés-kiegészítésül töbi
búzát és egyéb terményt kap.

MEGTARTOM

Kezdeményezőként léptek fel
a lett szovjet köztársaság iparának dolgozói is, akik Sztálinhoz intézett levelükben vállalták, hogy az egész köztársaságban december l-re, Rigában pedig az Októberi Forradalom 32. évfordulójára annyit
termelnek, amennyit a
jérv
1950-re előirányoz.
/Eszembe jutnak az első sztálini ötéves terv évci« — irja a
32. évforduló előtt Szcminezkij,
a kievi »Krasziiij«-gyiág eszter-

gályosa érdekes visszaemlékezésében. — A gyár /Vörös Sarkában® irtam alá az első szocialista
versenyszerződésemet,
amely szerint az egy műszakra
eső feladatot három Százalékkal kellett túlteljesíteni és száz
alkatrészt kellett késziteni a terven felül, egy hónap alatt.

22 ésszerűsítési
nyújtottam

javaslatot
be

A mai szocialista versenyszerződéssel más kötelezettségeink
vannak.
Azért
versenyzőnk,
hogy egy év alatt legalább öt
normát teljesítsünk.
Szavamat most is megtartom:
a háború utáni ötéves terv kezdete óta tizenhatévi normát teljesítettem. A mult évben 22
észszerüsitési javaslatot imijtottam be, amelvek megvalósítása a gyárnak évi 207.000 rubel megtakarítást eredményezett.
Egy külföldi
újságíró
megkérdezte egyszer tőlem, mi
ösztökélt arra, hogy hosszú éjszakákon át műszerek és vésők
vázlatain dolgozzam, hogy előadásokat tartsak
ta_pasztalataimrói a kievi és más munkásoknak.
Arról
érdeklődött,
mennyi külön honoráriumot kapok ezekért a külön munkákért.
Az idegen nem értette meg,
hogy nálunk, a szocializmus országában, a munka a dicsőség
és hősiesség ügye®.

A pártszervezet munkatervében külön fejezet foglalkozik a
szocialista
munkaversennyel.
Ennek következménye az volt,
hogy minden brigád és csoport
bekapcsolódott a verscnylie. A
helyi rádióá'/omás
állandóan
közli a versenyek eredményeit
és ezen kérésziül is szervezik a
kolhozlagok tapasztalatainak átadását. Vándorzászlókat és kisebb vörös lobogókat kapnak •
verseny első helyezettjei a pártvezetőségtől és
kolhozvezető
Bégtől.
megjelent füzet formájában

Vádírat Rajk Lász'ó
ós társai elleni
bfinüqyben
Pártunk
minden tagjának
minden dolgozónak ismernie
kell a hazaáruló trockista
kémhanda elleni
vádiratot,
amely lerántja az álarcot dolgozó népünk e legveszedelmesebb, legaljasabb ellenségeiről.
Olvassuk! Ismertessük! Terjesszük!
24 oldal ára 20 fillér.
Kapható uz MDP szervezetekben, tömegszervezetekben,
Szikra-bizomÁnyoeoknál
és
könyvkereskedésekben.
Ki
adja
a
miniszterelnökség
sajtóosztálya.

r
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UJ L E H E T Ő S É G E K
a késdrugyár

dolgozói

előtt

A Barna kéaárogyárból alakult Késárugyár NV-ben is mád
körülmények között dolgoznak már. A szabotáló tőkéseket
itt is kiebrudalták és rua teljes rend van az üzemben- (Pintér Mihály elvtárs lett a gyár igazgatója és azóta döntö fordulat állt be az üzem életéten.) Áprilisban lett az üzem nemzeti vállalat. A gyár ekkor nagy romhalmaz volt.
NAGY FRÖVEL kellett hozzálátni az újjáépítéshez, mert
a szabotálok alaposan elintézték a gyárat. De nemcsak as
üzemet kellett ujjíépiteni, hanem meg kellett teremteni az
üzem jó hírnevét is. A gyár előbbi kapitalista vezetői nem
törődtek azzal, hogy milyen minőségben termelnek és előfordult az is, hogy az elszállítandó ára közé sclejtárat raktak.
Igy aztán a megrendelések napról napra csökkentek. Körülbelül 35 dolgozót foglalkoztattak — akik fizetés* ia csak mutatóba kaptak.
RENGETEG adósságot hagylak hátra a gyár bitorlói. Ezeket a hátrányokat Csak ugy iehetett leküzdeni, hogy a Bárt
útmutatásait figyelembe vették n gyár összes dolgozói és igy
jelentős üzemmé fejlődött a Késárugyár. Nincs már adósság és
na_ry lehetőség van arra is, hogy" külföldre exportáljanak.
Van már a dolgozók részére mosdó, kulturterem, ós ebédlő is.
Nem k-11 már attól sem tartani, hogy nem lesz az árura vevő,
mert tudják már mindenfelé, hogy nem a régi csaló kapitalistákkal állnak szemben.

Párlhirek
fl szeptember 12—18-lg terjedő
iiéten a falusi pórtszervezetekben
pártnapokat tartunk. Előadókét
a központból küldünk ki.
A
saemináriumvezelőképző
esti iskola mai előadása fél 7
órakor kezdődik. A résztvevő
elvtársak feltétlen jelenjenek
meg. Oktatási osztály.
|,
Szombaton délutá® 4 értkor
üzemi háromszög-értekezlet a
Kálvin-téren. Az üzemi háromszögek tagjai feltétlen jelenjenek meg.

I! legfőbb magyar fenlsze/ők m m M M
ma kezdődik meg Szeged város
Ma egyezerre két pálváa indulnak meg
t küzdelmek Szregtd város teniszbajnokságáért. A Lokomotív ét t MEFESz pálya
öt napig Izgalmat éa magatazjnvonahl
mérkőzéseknek lesz t színhelye. Az egész
ország teniszezőit megmozgatta ez i rendkívüli érdekes verseny: Budapestről, Miskolcról, Győrből, Debrecenből, Diósgyőrből és Kecskemétről érkeznek versenyzők, hogy megküzd jenek a büszke bajnoki elmért. Számoa szurkoló le elkíséri

a versenyzőket, a diósgyőri, csepeli, gyúrt
munkások ia eljönnek, hogy tanul legyenek
a versenynek. Szegedről ie e legjobbak
Teázik fet a küzdelmet. Ki kell emelnünk
a fővárosi versenyzők közül Szentpétcrlt,
Vadat, Tornyait, Bujtort, Jueitsot, mig
a vidékiek köaül Koóst, az alföldi kerüfet bajnokát, a két DóczH, Ábrahámot, Huezárt, Péezetlt. A verseny d A
előtt, délután folyik. Az érdeklódéi •
bajnokság iránt Igen nagy.

Moszkva női váltója .3x800 méteren
Ma, 16-án délután 8 órabor
a kádarosok és a személyzeti
uj világcsiH^ot futott
osztályvezetők részére összevont
értekezletet tartunk BatthyányMoszkvában egy atlétikai ver- te el a kitűnő rekordot. Aa
utea 4. szám alatt. Feltétlen és seny során pompás világcsúcs
pontos megjelenést kérünk. Ká- született. A kitűnő erőkből álló eredmény 2:18 mp-ee átlagnak
derosztály.
moszkvai női váltócsapat a 3x felel meg, ami a világon egy*
800 méteres tivon 6:5t-gyel ér- dülálló.
Ma, 16-án délután 6 órákon
a falujáxő knlturfelelősök részére értekezletet tartunk a Párt- Folytatja-e győzelmi sorozatát vasárnap az SzMTE!
bizottság kulturosztálvén, BafrVasárnap igea érdekes bajnoki labda- Szeged váró* ezévl országoe hlztümk.
thyány-utca 4. szám alatt
rugómérközéa kerül sorra Újszegeden. Az körüli kerékpáron bajnoksága. A vefs

A RAKTÁRT Nagy Zoltán elvtársra bízták és a* eredmény itt sem maradt eh Nincs már rendetlenség a raktárba®.
SzMTE a makói vasutasokat látja ven- ecny keretébe* kerül sor elsöizben Sri*.
Azelőtt; az embert szinte elfogta a rosszullét, ha ebbe a rakdégül. A makói csapatot jól ismeri a ged vároe szakszervezeti és üzemi keréfc.
tárl>a betette a lábát. Piszok, por, egészségtelen levegői Ma
•zegedi közönség. Az együttesnek külö- pároe csapat- és egyéni bajnokságaira,
NAPIREND
viszont, a dolgozók egészsége mindennél fontosabb. Talán M
nösen a Védelmo kiváló, de a csatársor- Ugyanekkor bonyolítják le Szeged ráró*
ban • találhatunk nem egy pompáé játé- első SzIT csapat- éa egyéni bajnoksága®
BiSŐ dolgok közé tartozott a porszivógépek felszerelése itt.
Péntek, szeptember 16.
k a i t Az SzMTE ezokásoa heti edzésével ia. A hatalmas tömegverseny iránt oefc
A munkások száma megtöbbszöröződött és máris szakmunkáéBelvároM Mojji fél C^ f a T,kéazüt a mérkőzésre és minden remény szágszerte óriási az érdeklődés.
hiány mutatkozik. Az itt dolgozók öntudatos munkájatetteast
meg van arra, hogy ujabb pompái győféi 9: Az aranyszarv.
mhk-hirek
is lehetővé, hogy a raktár mellett levő nagy épülőt felépülzelmet arat vasárnap. Ha a szakszervez*jön és azt korszerű gépekkel rendezzék te.
A bét mindegyik napján igen nagysz 'em
tiek
nem
bizakodnak
eL
könnyen
naKorzó Mozi fél 5, M| T, i t t 9:
gyobb arányú ti lehr® a győzelem. A Lo- baa vettek réezt a dolgozók az ujb®
MINDEN GÉP külön elektromos meghajtású lesz — Se Marit®.
komotív itthon a Cegléddel jábezlk vasár- meginduló MHK próbákon. Az üzemi m u *
azonkívül a transzmisszió biztosítja a gépek zavartalan munée a fiatalok tömegével jelentkem
Széchenyi Mozi fél 5, fél T, nap délelőtt A vasutasoknak sokkal job- kások
ná ját. Az eddig elért eredmények feltétlenül igazolják azt,
ba* kell küzdeniük, mint matt vasárnap, tekd a bizottságoknál és kiváló félkészük
féá
9:
Napkeleti
szerelmesek.
hogy most már maguknak dolgoznak a késgyának. De nem
ka győztesen akarják elhagy*! a pályát. Bégről tettek bizonyságot. M* a Dohén*
állnak meg ők sem az elért eredményeknél, hanem a Fáit
A Szegedi Textil Kiskunhalasa* játszik. gyár, Etsó Szegődi Cipőgyár és a F *
As Egyetemi Könyvtár reg-Reméljük a szegediek legalább az egyik sóvároel SzIT tagjai próbáznak. Holnaj
nagy vezetőjének, Rákosi elvtársnak utmutatását továbbra
a Kertész téglagyár, aa ÉMOSz, a magám
is követik, hogy minél 'többet és jobbat termel jenek. Es ezzel gel 8 őritől este 7 óriLw víua pontot hazahozzák.
alkalmazottak é» a Révai iskola hallgat®
nyitva
hétköznapokon.
KönyvIs csattanós választ adjanak a Rajk-féle banditáknak.
teszik le a próbákat.
kölcsönzós
délelőtt
8-tót
1
ó
r
%
.
Nagy
érdeklődés
előzi
meg
(földi)
®
vaztérnapi
kerékpárversenyt
SzMTE atlétikai edzések
,
A Somogyi Könyvtár nyitva
Az SzMTE atlétikai szakosztályt Mfc
A Szegedi Postás, a Szegedi Lokomokoznapokon 9 órától 19 órájg.
szerdán ée pénteken 5 órakor tartJS
A muzenm nyitva vasár- és tív ée a Szegedi Szakszervezeti MTE főo,
Törvényszéki Hírek ünnepnapokon
kiírásában éa közöa rendezésébe* kerül edzéseit a Hunyadi-tért pályán, melyi®
9
órától
13
óiéig,
foóndott
fel
vasárnap reggel tél 8 órai az atlétikával rendszeresen foglelkoznl Hfa
Nem lett eleget haszonbér- hétköznapokon 9 órától I4dg. lebonyolításra
kezdettel a Széchenyi-téren éa környékén Vánóket azcretettel várják
«iz uraláshoz Zsoldos
János let bejcleuté.si kötelezettségének
sgrnlcsi hatvannyolc holdas ku- Nagy Imréné szentesi 99 holdlas
Szolgálatos gyógyszertárak:
lák, ezáltaf nyolc hold földön a kulák asszony. A szegedi tőrFranki József: Szetnf György
vizsgálat a'apján liz százalékos vényszék uzsora tanácsa biváry József? Klauzál-lér a
ízem veszteség lett. A
szegedi romhónapi fogházra és ötezer
Surjányl József: Kossath L«törvénvszék uzsoratanács® Zsol- forint pénzbüntetésre Ítéltei
jos-sugárnt 31. Telefon 5—78.
A szegedkörnyéki falvakban lenőröket ia, akik elIenörzM
dos Jánost egy éri börtönre,
•
éa szórványos tanyákörzetek- majd a körzet területén lűvi^1
három ezer forint pénzbünteA esépiflelfenör
utasításait
mezőgazdasági gépek rendi)®*
tésre és fele vagyonának elkobhireh ben lakő dolgíozó parasztok hozását.
nem tartotta be Rúzs Molnár Szakszervezeti
zására Ítélte jogerősen.
nagy lendülettel kezűtek hozLajos szentesi cséplőgéptulajA vetőmagtiszti tógépeket ét
A magyar kereskwMirt afkzlaizzattak zá az őszi szántási éa vetési
donos. Későn kezdett hozzá az szakszervez®* textil szakosztálya pénteken tervek végrehajtásához. Már a a vetőgépeket is mindenki kőest« fél 8 órakor a • u k s r m t z o f l szék
aratáshoz, így több helyen már házban frvtté® tart, kérjük a tojjak bevetésre kerülő
földelőnek teles a megszabott áron szüle,
SzlT-HIREK
beázott és romlani kezdett a mcgjelenéaét.
sétg esetén mások rendclkezé.
több
mint
feléra
szerződést
Pínltlc Móraváros: dflután 8: Bába gabona. A szegedi uzsoralanács
bocsátani.
Egyébkénf
A szegedi zenepedagógus munkacsoport kötöttek a közeli gépállomás sóm
Piroska. SiórcRl petróleum este 8: Juhási
iskolája október 1-éa a zenrtmitórt tnegezekről a vasárnaponként tarMiliály. Kcrekístclep este 8: Róvó István. egy éri börlönre, háromezer fa
traktoristáival.
De
vaunak
Petöíitelep I. este 8: Csóti l.ászló. DÉMA rint vagyoni elégtételre éscsép- kezdi. Felvilágosltáa és bairatkoaia Szenttandó DEFOSz
gyűléseken
délután fél 3: Vinre Sándor. Belváros lőjének, traktorának elkobzásá- háromság-utca I S . II. e s . L a araak- olyan községek is, ahol már részletes tájékoztatót
adna*
kaasoport vezetőségénél szeptember » t g nemcsak a szántást végzik leniwic 7: Mózes lllís. MAV. este 6: Csikós
majd.
M háty. Iptros lanulóiskolz este 6: Hódi ra itéite. Iparjogloisitványát őt mindennap délután 4—6-lg.
dületesen, hanem s vetést is
Erzsébet. VAOSz este 6: Barta József. évre megvonták tőle.
Mzgyar kereskedelmi alkalmazottak szakmegkezdték. Több helyen a
ÉMOSz este 6: Katona Jenó. Kéegyír
szervezett üzletszerzők szakosztálya közli
•
este 6: Timár János.
tagjaival, hogy vtsiraap taggyűlési tarta- DEFOSz és a közigazgatási kiHuzalásI dijat számolt fel nak a szakszervezett azékházbmi, kérjltk rendeltség vezetősége felhívást
Felhívjuk sz elóndók figyelmét, hogy
A • zegedi kisiparosok táueoj-mfnor®
pénteken este 7 órakor előadói értekei- jogtalanul és nem alakított® át tagjaink min® nagyobb azámboa Toló intézett, hogy a vetőgépeket, ertje. A KIOSz izegeeH helyi csoport*
megjelenését.
leten jelenjenek meg.
nak kalturgárdája szombaton este 8 óa®
cscplőjét len csépíéséheffl StAz ételinezéol munkások azakazorvezete szelektorokat éa magológépeket kezdettel műsoros estet rendes. A raüsoraf
Felkérjük a S/IT énekkirl tagokat, hogy
a MINSz s/ékházban ma délután 6-kor pos Lajos szentesi ibércséplő. pénteken délután 6 órai kezdetiül • ezak- rövid időn belül javítsák ki. ertet követően éjffl után 4 óráig táai
énekkari próbát tartunk. Kérjük > tagok A szegedi nzsoratanács három- •zervezeti székhizbaa a bizalmiak rékar. Kiváló büffá 4a friss italok. A®
értekezletet tart, melyre kért a A várostanyai közigazgatás veponton megjelenését.
hónapi fogháara és cséplőj ének szére
előad írt • ó(akor pontosa* megkezdik
bizalmiak
megjelenési.
zetősége
már
kijelölte
az
elÉrtesítjük a Belvárosi SzIT tagjait, hogy
a szókház márványtermében.
helységünket megváltoztattuk Lechner-tér elkobzására itéite.
6 s/ám alá kíiltöztünk.
•
Rbben a/ évben is kiírjuk egyfordulóMég a közúti hid építésekor
sul niezitláhas
labdarugóbajnoksigot,
amelyre nevezni a MINSz titkárság sport- Ilödör Ferenc liídmunkás egy
osztályán szombaton este 8-ig lehet.
óvatlan percben belopődZott az
irodába és onnan; a vállalat álBŐRKABÁTJA VITÁSOK
via*
tal lepecsételt megrendelő tof o g l a l k o z á s
•
24
rtj
A I) Art- V 0 1
L
• hatlan festéssel.
Bőrkabátok
I elefon 40. ">S
pokat ellopta. Ezekre későbben
•Arist.
Csor
OLCSÖN eladó egy ónémet stüü rendelésre készülnek
felvette az anyagot és ezt több BEJAROHELYET keresek he- kredeno, rádióasztal ée kétbőrruhakészitőmesternfl, Sz
Szeptember 15-IŐ1 21-ig,
tenként
három
egész
napra
vagy
szegedi műszerésznek eladta, a
csütörtöktől szerdáig
Kossuth Lajos- Miklós-utca 7-, a felsőv
minden nap is délután 3 vagy konyhaasztal.
pénzt pedig saját céljára föl- 4 óráig. Jelige: »Becsületessé.
templom mögött.
srtgárat 63., földszint 1.
Ai aranyszarv használta.
A törvényszék uzsoHASZNÁLT
kombinál tozobát
Vidám élet napsugaras v8'gvekben.
l, a k a s
• készpénzért veszek. — Horváth,
ratanácsa négyhónapi fogházra ^
kemény küzdelem a zord hava: ok
között
DELMAGYARORSZAQ
és egy évi hivatali és politikai b e l v á r o s i olcsőbérü kétszo- Bem-utca 18. (Róka-utca.)
politikai napilap.
BONTÁSBŐL
kikerült
tégla
jogvesztésre itéite Hődért.
bás, alkovos lakásom elköltöKORZO
Felelős szerkesztő és triadAf
zés miatt kisebb költségtérítés- sürgősen eladó. Dugonics-tér 8.
734
I elefon A u t : 39-44 ''arist
ifj- KOMÓCSIN MIHÁLYI
sel átadom. Jelige: »AzonnaI át- ELADÓ egy Triumph gyártmányú, jó állapotban levő oldalvehető*.
Szerkesztő: BODAY PÁL
KIS
OSz
HÍREK
Mindennap vasárnapig
kocsis
motorkerékpár.
Szeged,
INTELLIGENS házivarrónő kiSzerkesztőség:
Jókai-®.
.
Szeptember 16-án délután 3 órakor a csi
bútorozott szobát
Jteres Alsótiszapart 20/b.
M
4 R 1 T 4
piaci kötött-, szövött-, rövid- éa bazárKUTYÁKAT magas áron vá- Falusi rovat telefonja: 8Ő-ÖS.
azonnalra,
esetleg
lakótársul
Egy nő fegyverek ezrei ellen
áru szakosztály Aradi-utca 6. azám alatt
menne. Ajánlatot »Lakótár3nő« sárol a belklinika.
Üzemi rovat: 30-03.
ülést
tart.
s
jeligére a kiadóba.
k V m l n k b L e k fev
SZtCHENYI
Elleti
szerkesztősé0 telefoat
427a
x Árverésé hirdetmény. Pk.
g
uklaias
leleton Aut 34-7*
ÍRÓGÉPEK, számológépek, Naeste 8-tól: 35-06.
bétlel
26091/1948. szám. 10.065 F t
tional-kasszák javítása Urbánés
Kiadóhivatal:
K&r&sz-o. 6.
Mindennap péntekig
beesértékii liázibutorok, szőnye- KATONA LASZLONE gyorsíró Csontosnál, Kelemen-utca 8. sz.
Telefon:
31-16
és 36-0a
iskolájátian
(Kölcsey-u.
10.)
gek,
rádió,
gramofon,
hordók,
Telefon: 42-72.
N a p k e l e t i szere m e s e k
közleményen
ágynemüek és egyéb ingóságok szeptemther 15 én uj "tanfolya- ELSZAKADT nylon
esőkabát Az z-el jelzett
díjazottak.
Szeged, Alsóvárosi feketeföldek mok kezdődnek.
F0sz.:J. Rizaiova és G. fuglalev
tökéletes javítását folt nélkül,
38. szám alatt 1949 szeptember MAJOR gyorsíróiskolában 15- kerékpár- és hócipőjavitás. Vi19-én délután fél 1 órakor el- és és lC-3"n pétbeirásokat tar- dékre postán is. Kemény Gyula
Előadások mindhárom moziiian
Nyomja:
árvereztetnek. Kulin bir. vég- tanak u j tanévünkre, Bocskay- gumi javító, Szeged Bairsi-'Zsu.
fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Hitlapktadó Kft., Szeged
rehajtó.
utca 1.
iinszky-utca 11.
Felelős vezető: Koncw Lászlá.

Kevés munkást

Egyre fokozódik az őszi szántási
és vetési munka S z e g e d környékén

MINSr-MREK

KIOSz

Apróhirdetések

UELVAROSI

K

HÍREK

