
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. Szer-
kesztőségünkbe tucatszámra érkeznek a legjkülöu félőbb leve-
lek naponta, amelyek mind-mim) az árulók szigorú megbünie-
lését kérik, s visszatükrözik öntudatos munkásságunk, dolgozó 
parasztjaink és értelmiségeink harcos békeszeretetét, haza-
Mereteiét, — Pártunk iránti szeretetét, népi demokráciánk, 
•abadságunk és függetlenségünk szeretetét. 

Há l a a Párt ia Rákosi 

ololára éberségének 

sOlvasva a Rajk is bandája 
ellen kiadott vádiratot, minden 
öntudatos munkásnak ökőlbe-
tzorul a keze. Ezek a bitangok 
szabad, egyre följeli ivelő éle-
tünket akarták visszasüllyeszte-
Iti arra a nívóra, amelyben a far 
sisxta rendszer tartott bennünket. 
t)e hála a Párti és szeretett vezé-
rünk, Rákosi elvtárs éberségé-
nek, gaztettük meghiusult és mi, 
magyar dolgozók aljasságukra 
ezzal válaszolunk, hogy még szi-
lárdabb egységbe tömörülünk, 
még nagyobb harci erővel te-
ttünk hitet a dolgozók nemzet-
közi 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. Em-
ber akarok lenni t Nem akarom 
a*t, hogy még egyszer szemembe 
vágják: Nem tanulhatsz tovább 
•— mert nincs eiőneved, vagy 
magas pozícióban levő nagybá-
csid. En nem akarom mégegy-
pzer Aiivámat sirva látni, mert 
•em tudja, mit ad holnap enni. 
Ezt akarták Rajkék: visszahozni 
Sl csendőröket, horthystákat, 
nyilasokat. Válaszunk a hatá-
rozott — nemi Mi már megíz-
leltük a szabadságot, ezt vé-
rünkkel meg ís védjük, mert 
most már mi is emberek va-
gyunk, vár bennünket az egye-
lem. vlrnak a kollégiumok, ösz-
töndíjak segítenek bennünket s 
ha ezt bárki is el akarja venni, 
kimondjuk a nép Íteletét. Kö-
szönjük Rákosi elvtársnak és a 
Pártnak, hogy keményen őrkö-
dik sorsunk, a m a g y a r nép sor-
Ma felett. 

K f s Zoltán 
VIII.-os gimnazista Makó. 

As illatig ia aiély 

felháborodással 

vette tudomásul 

Rajk és társai meg akarták 

semmisíteni népi demokráci-

ánk vívmányait . Az összees-

küvők Magyaroszágot Jugo 

szláv gyarmattá szerették 

volna süllyeszteni, de a Párt 

éberségének köszönhetjük, 

hogy még idejében leleplezték 

őket. Az ifjúság is mély fel-

háborodással vette tudomásul 

Rajkék árulását. A jövőben 

nekünk, fiataloknak is össze 

kell fognunk, hogy megvé-

delmezhessük és békésen épít-

hessük a szocializmust. 

Róvó Júlia, 

Dohánygyári SZIT. 

Határtalan undor 

lógott ml. 

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

Hcisjeig József 
Egyenruhaipari NV 

Elhatároztok, hogy lakozott 

éberséggel és legye lemmel 

végezzük munkánkat. 

Fűtőházunk dolgozói undor-
ral és felháborodással fordul 
tak Rajkék felé az összeeskü-
vés vádiratának elolvasása 
után. Becsületes, Pártjukhoz 
és hazájukhoz hű elvtársak 
el sem tudják képzelni, hogy 
milyen gyáva és gyalázatos 
módon hátbafámadthassák 
azt a népt demokráciát, ame-

lyik állandóan emeli a dol-

gozók életszínvonalát és min-

den lehető kedvezményt meg. 

ad n munkásoknak. A dólgo. 

zók törhetetlen és tántorítha-

tatlan hűségüket fejezték ki 

a Párt és annak vezetője 

iránt és fokozott szeretettel 

fordultak a hős Szovjetunió 

felé, aki fölszabadította és 

istápolta országunkat. A Rajk. 

féle összeesküvés szoros kap-

csolatban van Tito árulásával 

és mindkettő mögött a véres 

kezű imperialisták kezéből 

guruló dollár vigyorog. Fűtő. 

házunk öntudatos dolgozói el-

határozták, hogy fokozott 

éberséggel és fegyelemmel 

végzik munkájukat, hogy da 

cára a R-ajk féle gyalázatos 

összeesküvésnek, az őszi csúcs 

forgalmat sikeresen lebonyo 

líthassuk. Dogozóink szeretet-

tel és ragaszkodással fordul 

nak a hatalmas Szovjetunió 

és a Párt felé és fokozzák 

erőfeszítésüket a termelés te-

rén a szocializmusért. 

A szegedi MAV Fűtőház 
dolgozói. • 

Kőtelet érdemelnek 1 

Rákosi elvtárs azt mondta, 
hogy nem rés, hanem erős 
bástya vagyunk a béke front-
ján. Rajkék ezt a bástyái 
akarták aláaknázni és felrob 
bantani, hogy a résen át Ti-
tóék és az amerikai imperia-
listák behatolhassanak és rab-
szolgasorsra juttasák a ma 
gyar munkásságot. Ezek az 
árulók nem kíméletet, vagy 
irgalmat, hanem kötelet érde-
melnek• 

Ungi Imre, 
szegedi Falemezgyár NV. 

Még szarosabban á l lunk 

a Pórt mögött. 

Átkok és szitkok, gyűlölet 
és harag hangján beszélnek 
a MÁV műhely dolgozói Rajk-
ról és bandájáról. Még nem 
felejtettük el a I lorl l iy pri-
békek ostorcsapásait, a nyi-
lasbanditák rémuralmát és 
pzt a borzalmas háborút, ame-
lyet ránkzudilottak. Évszáza-
dokon á t a magyar nép sorsa 

iSafc jajszó és korbács volt, 
mig végre a dicsőséges Vő-
rös Hadsereg véráldozata árán 
megnyertük szabadságunkat. 
Kezünkbe adták, hogy éljünk 
vele és teremtsük meg a bol-
dogság hazáját: a szocialista 
hazát. A titóisla vérebek hié-
na módjára lestek áldozatuk-
ra, hogy meggyilkolhassák és 
megsemmisíthessék a munkás-

osztály legjobbjait, elrabolják a 

parasztság földjét, hogy visz-

szaállitsák a régi ur i rendet. 

De Rákosi elvtárs vezetésé-

vel, Pártunk ébersége lelep-

lezte őket. És amilyen gyűlö-

lettel akarták országunkat 

árubabocsátani, a népet rab-

szolgaságba taszítani, kétszer 

olyan gyűlölettel sujt Ic rá-

juk ma a munkásosztály, a 

dolgozó nép ökle. Megerősöd-

tünk még jobban, amikor lát-

tuk, milyen veszedelem fenye. 

getett bennünket. Még szoro-

sabban ál lunk a Párt mögött 

ós ígérjük, hogy mégjobban 

és még fokozottabb lendület-

lel dolgozunk hazánkéit és 

népünkért. Rákosi elvtárs és 

Pártunk iránt pedig csak nagy 

szeretetünket és hálánkat 

mondhatjuk, hogy ilyen féltő 

gonddal őrködnek felettünk. 

Sziklai Gyula 
makói MÁV asztalos. 

Sok millió liul és lányi 

akartak újra nyomorú-

ságba juttatni. 

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 el-
adja idegen országok, tőkések 
gyarmatává és sok millió mun-
kást és fiút, lányi akar újra nyo-
morúságba jut'ainl. Akik Ráko-
si, Gerő és Farkas pajtásokat 
meg akarták gyilkolni, azok a 
canditák nem is érdemelnek 
mást, mint olyan büntetést, ami-

A Z E L E T E S H A L U L 
ha tá rá l l omásán 

A bolgár-szovjet barátsági 
hónap utazásai alatt eljutot-
tam a Belas zic-hegység gerin-
cének lejtőjéhez: Ut találko-
zik Bulgária, Jugoszlávia ét 
Görögország. 

Az ut, amely Szófiából Pet-
rics határállomás jelé vezet, 
m bolgár főváros délnyugati 
szegélyéről indul ki. A müut 
Mar let városáig termőföldek 
között vezet. Innen kezdve 
dombosodul kezd és a Sztru-
ma völgyibe torkolódik. A 
völgy szákul. A folyót mind-
két oldalon ma .as l.egyektjjve-
zik. 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 út-
vonal mentén vízierőművek 
vannak. Mindenütt magasje-
tzult.égű ve el tek jémpóznáit 
látjuk. Javítják az utat, uf 
hidakat emelnek: alkotómun-
ka folyik. Bulgária dolgozói 

a szocializmus építése terén a 
Szovjetunióban szerzett 30 
éves történelmi tapaszlalatok-
ra támaszkodnak. Az élmun-
kások 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 határőr-
ség teljesít itt szolgálatot. Az 
irszobán Lenin, Sztálin, Di-
mitrov arcképel. Alattuk fali-
újság. Ebben egy gyászjelen-
tés. 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 szolgála-
tot látott el a Dráva-örs kör-

setében. A bolgár halárőrök-
nek szigora parancsuk volt a 
provokációk elkerülése végett: 
a monarchofasiszták katonái-
val szemben figyelmeztetés 
nélkül ne nyissanak tüzet. 
'Amikor a két őrszemmel szem-
ben nagyobb csoport monar-
chojaslszta tűnt fel, a fiatal 
határőr figyelmeztető kiáltás-
sal akarta megállítani ojiivat-
lan jövevényeket. Válaszként 
az amerikai mintájú géppisz-
tolyok sora dördült el. A ha-
tárőr halálos sebet kapott, A 
gyilkosok elmenekültek.. * 

Petrlcs bolgár városba sö-
tétségben érkeztünk. Reggel 
repülőgép berregésére ébred-
tem. Utána géppuska sortüs 
raját hallottam. Monarchoju. 
tiszták tüzeltek a szabad Gö-
rögország demokratikus had-
seregének feltételezett állásai-
ra. Itt pedig a bolgár városka 
főterén Puskin-előadás hirde-
tése függőit. Rám, a városra, 
az égre, melyen a szárnyas 
kalózok garázdálkodtak, ez 
e ész t i ágon ismert nagy hon-
fitársunk, Puskin eleven sre-
mei tekintettek. Petrlcs lako-
sai kiállítással tisztelték meg 
m nagy orosz költő emlékét. 

Egész nap a határ menti fal-
vak parasztjaival beszé Igei-
tünk. Valamennyien tudtak 
Puskinról ...A határ lulsó ol-
dalán pedig keselyűként kö-
röztek az amerikai repülőgé-
pek. A hegygerinc mögüf 
ágyuszó mórajlott. A bennün-
ket kísérő őrnagy egy magá-
nyos hegyre mulatott: 

— Ott monarchofasiszták ül-
nek. Jobbra jyedig, a keleti 
lejtőn a partizánok erődítmé-
nyei fehérlenek. Megkérdez-
tem az Őrnagyot: 

— Mivel tudia magyarázni, 
hogy a nagy támadóerők nem 
tudnak megbirkózni a parti-
zánok hős, kis csoportjával. 
Mosolyogva válaszolt: 

— Mindegyik tüzér jól tü-
zel, mert tudja kinek a ne-
vében cselekszik. A jó katoná-
nak szívre is szüksége van. 
'A monarchofasiszták) erődjé-
ben sziv helyett pusztaság van. 
Partizánokkal szemben erőt-
len dühüket a békés dolgozó-
kon tombolják ki. 

Visszatértünk Petrlcsb. ., 
'A hegy oldalán dohány, sző-
lő és dinnyejöldek tarka sző-
nyegei tárultak elénk. Itt élet, 
odaát halál muzslkáju-

lyen még soha nem volt Ma-
gyarországon. Előre az úttörő-
mozgalomért, előre a magyar 
Népköztársaságért , 

'Mák Miklós, 

119-es számú II. Rákóczi Ferenc 

úttörőcsapat 

Mindannyian személyesen 

le'e'ünk... 

Magyarországon a Rajk eset 
rávezeti a dolgozókat az éber-
ség uljára. Mindannyian szemé-
lyesen felelünk eddigi eredmé-
nyeink megtartásáért és a jö-
vőbeni haladásért. Éberségi Mit 
jelent ez a szó annak, aki nem 
tudja miért kell és miként keh 
ébernek lenni? Az éberség ma 
az egyik legfontosabb feladat. 
Ha nem vigyázunk, kiszolgáltat-
juk magunkat, csa'ádunkat. Pár-
tunkat, népünket az acsarkodó 
világreakciónak. Okulva az al-
jas hazaárulók viselt dolgain, 
tanuljunk, hogy minél ébereb-
bek lehessünk. 

Mal r a Sándor 

Konzervgyár. 

Mi az éuű í fexlllkombiaól 
dolgozói 

kérjük a szerkesztőségei, hogy 
alábbi levelünket a helyi pársaj-
tóban közölni szíveskedjék. 

Elvtársak! Munkatársak/ Dol-
gozók! 

Politikai Hetünk egyik legha-
talmasabb összeesküvését leplez-
te le a Magyar Dclj ozók Pártjá-
nak és az egész dolgozó nélt-
nek nagy vezére, Rákosi Mátyás 
elvtárs. Ez a leleplezett kém-
banda azt a célt tűzte ki maga 
elé, hogy Magyarországból má-
sodik Jugoszláviát csináljon, 
hogy a magyar néfwddigí épitő-
munkájának gyümölcsét, eddigi 
fáradozásunkat, kivívott jogain-
kat tönkretegye, megsemmisít-
se. Céljául tüzle ki, hogy meg-
akadályozza azt a fejlődési fo-
lyamatol, amely bennünket a szo-
cializmushoz vezet. Mi, a sze-
gedi Texlilkombinát építésénél 
dolgozók, Ismerjük ezt a pisz-
kos provokációt és figyelmeztet-
jük azokat, akik a nép ellen 
emelik jel kezüket, hogy vrsz-
niök kell. i 

Csajró István,  r  

Szegedi Textilkombinát. 

Milliók és mtlVók,.. 

Mi, Kistelek negyedik tizcd-
beli dolgozó munkások és pa-
rasztok és értelmiségiek ökölbe, 
szorított kézzel a Iegpéídűsabb 
megbüntetését követeljük-a le-
leplezett hazaárulóknak. Azok-
nak, akik függetlenségünkre és 
szabadságunkra törtek. Juttassa 
az igazságszo'gá'talás őket oda, 
ahova ők szánlak minket. 

Szűcs Piroska napszámos, 
Iámpek Pálné szövetkezeti 
munkás, Kovács Józsefné fö lm„ 
Kordás Lajos ujgazda, Kasza 
Sándor ujgazda, Szabó István 
munkás, Kovács Józscíné földm. 
kás, Marlus István napszámos, 
Bene József tisztviselő, Gcra 

Vilmos kovácsmester. 

* 

Matenka János balástyal 
dolgozó paraszt is hasonló, 
képpen vélekedik Rajkók ha-
zaáruló bandájáról• fi is élesen 
elítéli az imperialistabéreno 
bérgyilkosok gonoszt et leit. 
Nem tizek és százak, hanem 
Nagyszegeden ezrek és ezrek, 
az országban pedig milliók 
háborodtak föl az aljas kém. 
banda hazaárulásán. Vala-
mennyi levél, valamennyi dol. 
IOZÓ a legsúlyosabb büntetést 
kéri a béravilkosokra. 

A pártot építed, 

ha a parisaitól 
e r ő s í t e d ! 


