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Megkezdődött a Standard-gyári
szabotáló kémbanda bűnügyének
f&tárgyalása
'
Pénteken reggel a budapesti
törvényszék kii löm tanácsa megkezdte Geiger Imre
és társai
kémkedési és hűtlenségi perének
tárgyalását. A termet zsufolágis megtöltötték a bel. és külföldi sajtó képviselői és a hallgatóság.

bűncselekményekkel vádolt Geiger Imre és hat társa ügyét.
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Két éves a szovjet-magyar
barátsági szerződés

A mai napcm két éve annak, hogy a magyar kormány képviselői Moszkvában aláírták a kölcsönös barátsági, együttműködési és se.
gélynyují-ási szerződést. Ez az egyezmény több. mint három év komoly
munkájának és kemény harcának volt a betefőződése.
A békeszerződés szigorú betartásával, mélyreható demokratikus
zésekkel egészítettek ki a gyár
bevezetésével gyakorlatilag muta'fa meg a magyar nép, hogy
ban gazdasági ellenőrként sze. reformok
a múlttal szakított és a békeszerető népek nagy családjában akar
replö amerikai
kémek, majd a helyet foglalni. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a magyar komkonszern alkalmilag Budapestre munisták vezetésével a magyar dolgozó nép csak azért tudott ilyen
jött vezetői: Behn U S A ezredes. eredményeket elérni, mert a Szovjetunió a szerződés megkötését megScudder és mások. Ezek nyomán előzően is, a felszabadítás első perceitől kezdve önzetlenül segítettéi
a termelés megszervezését ösz- Magyarországot az új úton, felmérhetetlen anyagi és erkölcsi támogatást nyújtva számára.
szezavarta, hamis termelési ter
A kölcsönös barátsági, együttműködési és segélynyújtási szerzővet készített el, csökkentette a
dés aláírása mégjobban megszilárdította Magyarország helyze'fét a degyár termelését. A raktáraka* mokratikus béketáborban. Ebben az okmányban nemcsak a szilárd
telezsúfolta szükségtelen és mái- biztosítékot látjuk Magyarország önállósága és függetlensége ellen
üzemek elől elvont nyersanya röriémő bármilyen támadással szemben, hanem az ország felvirágzásának, a szocializmus felépítésének biztos alapját is.
gokkal és félkészárukkal.

A fogházörök parancsnoka ezután Geigert és
vállottársait
előállította,
A törvényszék elnöke felvette a vádlottak adatait, majd a
védők meghatalmazásukat
iga-:
Olti Vilmos, a
különtianács zolták. Ezután Olti elnök felolelnöke 9 óra után néhány perc- vasta a vádiratot.
cel nyitotta meg a tárgyalást, A vádirat, amelyet Alapy Gyu
majd bejelentette, hogy a bün- la államügyész küldött a büntetetőtörvényszék tárgyalni
f o g j a tőtörvényszék
elnökének,
így
Természetesen a nyugati imperialistáknak, akik megszokták, hogy
A hatóságokat, sorozatos haA hűtlenség bűntettével és más hangzik:
mis jelentésekkel, a háborús ká a kis országokban úgy gazdálkodjanak, mint saját portájukon, a dolgok ilyen alakulása nem volf s nem •kellemes még ma sem. Minden
rok túlbecsültetésével, a kapott likaimat megragadtak és megragadnak Magyarország demokratikus
A v á d : kémkedés és a tervgazdálkodás előlegek
tervgazdálkodásellene, fejlődésének megakadályozására. A belső reakció segítségével elkese.
szabotólósa
felhasználásával félrevezette. A /•edeft kísérleteket tettek és tesznek a régi, gyűlölt társadalmi rend
szállított
berendezésekhez az visszaállítására, hiszen ez lehetővé tenné, hogy országunk támaszpontul
Kémkedés
büntette és más ragrafus 1. pontjába ütköző és előírás szerinti foszforbronz he szolgáljon a szocializmust építő országok őre. a Szovjetunió s a többi
népi demokrácia ellen, mint ahogy ezt Tifóék esetében látjuk. Ennek
bűncselekmények miatt
Geigei a 61. paragrafus harmadik be- lyett aluminiumbronzot használ
Imre és társai elleni bünügyben kezdése szerint minősülő foly- tátott, ami által a berendezései érdekében szerveznek összeesküvéseket a nemzetközi reakció ügynökei.
mint a Mindszenty-ügy és a Rajka nyomozás iratait a következő tatólagosan elkövetett kémkedés értéke egyharmad résszel csök Ezek a kísérletezések azonban,
ivanda pere, de az éppen most folyó Standard-gyári kémper is mutatja
vádirat benyújtása mellett kül- büntette, valamint:
egyrendbeli kent ®s az így elkészített béren — hiábavalók. A magyar nép szereti a Szovjetuniót, ragaszkodik hoz.
döm meg. Vádat emelek az elő- a 8800/1946. M. E. rendelet 7. dezéseket akként csomagolt atta; zá, éberen őrködik, és leleplezi a belső és külső ellenséget.
zetes letartóztatásban lévő
I. paragrafus 1. pontjába, illetőleg hogy a szállítás alatt a rajtuk
Minden imperialista erőlködés hiábavaló. Magyarország a SárgaGeiger Imre ellen egyrendbeli, a 14 200/1947. Korm.
rendelet fellépő rozsdásodás
rendkívüli engertől az Elbáig terjedő, hatalmas. S00 millió lakost számláló békeaz 1930 :IIL tv. 60. paragrafus 1. paragrafus 1. pontjába és a kárt okozott. A megszabott ha jront szilárd és megbecsült tagja s a munkásosztály vezetésével felső.
•aközött a népek szabadságáért, függetlenségéért és békéjéért küzdő,
1. pontjába ütköző és a 61. pa- 3. paragrafusába ütköző és
a táridő elmulasz ására adott uta győzelmes
tábor élharcosai közé, s rendíthetetlenül halad a nagy Sztá.
ragrafus harmadik
bekezdése 8800/1946. M. E. rendelet
9. sításokat, ami által különösen a hn-veze te Szovjetunió nyomán a saosfalimm* űMán
szerint minősülő folytatólagosan paragrafus negyedik
bekezdése Posta tervgazdálkodását vesze
elkövetett kémkedés
büntette, szerint minősülő gazdasági terv lyezte'-te.
z
I.,,.
_
valamint egyrendbeli a
8800/ megvalósítását
Máit. í g y a magyar népgazdaság- súlyos kárt okozott. A nyomozás
veszélyeztető
Ezaltal a termelesre vonatkozó 1 nak sokmillió forint összegű kárt során ezt beismerte. Szándéko1946. M. E. rendelet 7. parag- bűntett.
jogszabályokon
alapuló köteles • okozott és súlyosan sértette a san elmulasztotta a
rafus I. pontjába, illetőleg
a
StandardV. Domokos Kelemen
ellen segenek non tett eleget, szabó. J tervgazdálkodás érdekeit.
a 14.200/1947. Korm. rendelet
gyár termelésének ellenőrzését és
1. paragrafus 1. pontjába és a egyrendbeli az 1930:111. tv. 60. Eodó az angolok és a m e r i k a i a k közös kéme a szabotázs leplezésével lehető3. paragrafusába
ütköző,
a paragrafus 1. pontjába ütköző
vé tette az ott működő amerin . Radó Zoltán vádlott a má- lió forintot meghaladó károso- kai kémek gazdasági bűncselek8800/1946. M. E. rendelet
9. és a 61. paragrafus harmadik
paragrafus negyedik
bekezdése bekezdése szerint minősülő foly- sodik vüágháboru elö.t Angiiá dás érte. Azokon a tárgyaláso- ményeit.
szerint minősülő gazdasági terv tatólagosan elkövetett kémkedés ban élt, ahol az angSl kémszöl kon/amelyeken az ISEC
megCselekményével az anyaggazmegvalósítását
veszélyeztető büntette, valamint: egyrendbeli gálát beszel vezte és arra utasí- bízottaival: Scudder, Coock
és dálkodás körébe tartozó feladaa 8800/1946. M. E. rendelet 7. totta, hogy utazzék Magyaror Vogelerrel szemben a magyar álbűntett;
tai ellátása során kötelességét
paragrafus 1. pontjába, üfctő- szágra és az ország politikai és lam érdekeit lett volna kötelesmegszegte és a tervgazdálkodás
gazdasági
helyzetéről
küldjön
I L Radó Zoltán ellen
egy- leg a 14.200/1947. Korm. rensége képviselni, megszegte köte- érdekéit súlyosan F°-+ve
doUtasították,
rendbeli folytatólagosan elköve- delet 1. paragrafus 1. pontjába kémjelentéseket,
lezettségét és a népgazdaságnak t á l t
hogy
Budapesten
keresse
fel
az
tett az 1930 : n i . tv. 60. parag- és a 3. paragrafusba ütköző és
rafus 2. pontjába ütköző és a a 8800/1946. M. E., rendelet _ 9. angol nagykövetség egy tisztviVogeler a m e r i k a i ezredes, a kémek
selőjét. A kapott
utasításokat
61. paragrafus harmadik bekez- paragrafus negyedik
bekezdése
végrehajtotta,
felvette
irányítója
a kém kapdése szerint minősülő kémkedés szerint minősülő gazdasági terv
csolatot a követségi tisztviselőkbüntette, valamint
a
8800/ megvalósítását
veszélyeztető kel, kémjelenéseit neki átadta,
HL V o g e l e r
Róbert 1942- folyamán felhasználta az ameri1946. M. E. rendelet 17. parag bűntett;
vagy a Budapesten tariózkodó től
az
amerikai kémszolgálat kai követségek alkalmazottait ós
rafusában meghatározott és anösszekötők útján küldőt.e rend ügynöke. Elvégezte a Federal az itt tartózkodó amerikai
álVI. Dr. Justh István
ellen
nak utolsó tétele szerint minőszeres kémjelen'éseit Londonba. Bureau of Investigation ( F B I ) lampolgárok egy részét
sülő hivatali kötelesség
meg- egyrendbeli az 1930:111. tv. 60. Mint az angol kémszolgálat ügy kémiskoláját. A nyomozás
soparagrafus 1. pontjába
ütköző nőkét, Vogeler
szegésének büntette;
Magyarországi tevékenységét
beszervezte az rán beismerte:
és a 61. paragrafus első bekez- amerikai kémszolgálat részére is.
illetően beismerte, hogy a kam . Vogeler Róbert ellen egy- dése szerint minősülő folytató„Elméletileg és gyakorlatilag pott utasításnak megfelelően teEzután a Vogeler által kívánt
rendbeli, az 1930 : i n . tv. 60. pa- lagosan elkövetett kémkedés bünkémadatokat is megszerezte és kiképezték a kémkedésre, elhárí- vékenysége a következő volt:
ragrafus 1. pontjába ütköző és tette ;
átadta. 1949 májusában az ISEC tásra és hírszerzésre, kémháló„1. Kémkedés politikai, gazdaa 61. paragrafus harmadik
bekonszern Budapesten tartózkodó zat kiépítésére és fenntartása, sági és katonai vonalon, 2. szaVII.
Dőry
Edina
ellen
egykezdése szerint minősülő
folymegbízottja, Scudder megígérte, ra."
botázsakciók és kártevés a ma60.
tatólagosan elkövetett
kémke- rendbeli, az 1930. ín. tv.
hogy ha fokozza kémtevékenységyarországi
Standard vállalattal
Kémkiképzésére
tekintettel
az
paragrafus
1.
pontjába
ütköző
dés büntette, valamint egyrendgé: és jól szolgálja érdekeiket,
Egyesült Államok vezérkarának kapcsolatban."
beli a 8800/1946. M. E. rende- és a 61. paragrafus első bekez- akkor
kinevezik a
budapesti
jóváhagyásával kinevezték a kelet 7. paragrafusa 1. pontjába, dése szerint minősülő folytató- Standard-gyár
Vogeler Róbei't USA-ezredes a
vezérigazgatójáelkövetett
kémkedés nak és később valamelyik nyu- leteurópai Standard érdekeltsé- budapesti Standard-gyár fasiszilletőleg a 14.200/1947. Korm. lagosan
központtal. ta érzelmű vezetőiből és pénzrendelet 1. paragrafus 1. p o f - büntette miatt, mert a vádlottak gateurópai vállalatuk élére he- gek élére, wieni
kon- éhes kalandorokból a kémiskojába és a 3. paragrafusba ütkö az Egyesült Államok kémszol lyezik. Radó Zoltán az ajánla- Wienbe utazása előtt a
fel.
ző és a 9. paragrafus negyedik gálatának utasítása szerint
a tot elfogadta és Vogeler részére szern egyik vezetője, Behn USA lán szerzett tapasztalatait
épíbekezdése szerint minősülő gaz- Magyar Népköztársaság
ellen még fokozottabban kémkedett. A ezredes, a konszern vezetőségé- használva, kémszervezetet
ben lévő magasrangú amerikai tett ki. Ide tartozott: Sanders
dasági terv megvalósítását
ve- kémszervezetet létesítettek és a nyomozás során beismerte:
tisztek
egyike, utasította, hogy vádlott, az angol és
amerikai
szélyeztető bűntett;
magyar tervgazdálkodás
eláen
mindenben álljon rendelkezésére kémszolgálat kettős
„
A
következőkben
-rendszereügynöke,
szabotázscselekményeket
hajtotI V . Sahders Edgár ellen egysen informáltam Vogelert mind- a wieni amerikai katonai kém- Geiger Imre gyárigazgató, Radó
rendbeli az 1930 : i n . tv. 60. pa- tak végre;
arról, arai az iparügyi miniszté- szolgálatnak. H o g y ezt a felada- Zoltán, a nehézipari minisztéririumban történ-t és végeredmény, tot jobban el tudja végezni, Vo_ um főosztályvezetője, dr. Blum
A vádirat G e i g e r New Yorkból kapott
ben kiadtam részére minden tit_ gelert ezredessé is kinevezték. Erzsébet mérnök, „báró"
Dőry
utasításairól
kos adatot, amely
a magyar Ennek megfelelően Vogeler a sa- Edina, akiktől folyamatsona ka.
iparról rendelkezésemre állott." ját működéséről a nyomozás so- pott
kémadatokat.
Megkapta
I. Geiger Imre vádlott 1924-től neki a szabotázsra és a kémrán
a
következőket
vallotta:
azokat
a
kémjelentéseket,
amekezdve állott az
International munkára. Geiger Imre vádlott
Radó Zoltán vádlott közhivalyeket Sanders az angol
kémTelephoné and Telegraph Corpo végrehajtotta a kapott utasítá- tali állásánál fogva tudomására
„ É n magam kiterjedt
kém- szolgálat
részére küldött.
A
gyárban kémtevé- jutott és a magyar állam fontos tevékenységet folytattam,
ration ( I T T ) és az International sokat és a
egy- megszerzett kémadatokat
megStandard Electric
Corporation kenységet folytatva, az ameri- nemzetközi és gazdasági helyze- részt az alám rendelt I T T
és bízóinak továbbította. A leleplez,
(ISEC)
érdekeltségéhez
tarto- kai megbízottaknak egy sor, a tét érintő titkot idegen állam ha- ISEC vállalatok
beosztottjain tetéfi által fenyegetett kémeinek
zott budapesti Standard-gyár al- nyomozati vallomásban részlete tóságával közölt, ami által az keresztül, másrészt erre a célra
a megszöktetését lebonyolította.
kalmazásában- A felszabadulás zett fontos államtitkot és adatot állam érdekét súlyosan
veszé- különlegesen kiválogatott
ügyjuttatott.
Tehát
az
amerikai
kém.
Után a gyár vezérigazgatója lett
lyeztette.
nökök felhasználásával."
Ezáltal fontos gazdasági
és
és a vállalatnál működött ame- szolgálat ügynöke volt.
súlyosan
Radó Zoltán vádlott hivatali
A megszerzett titkos adatokat nemzetközi érdekeket
EzáHal a magyar állam fontos
rikai kereskedelmi megbízottak:
többek rendszeres jelentésekbe foglalta veszélyeztető államtitkokat köz.
Ogilvie, Iglauer, Pinkney, Voge- gazdasági és nemzetközi érdekeit működéséhez tartozott
kém hivatali állása felhasználásával
ler és Sanders részére kémke- súlyosan veszélyeztető titkot ki- között a Standard-gyár termelé- és az Egyesült Államok
kikémlelt és idegen állam hatószervezeteinek
adta
át.
Ezeknek
sének
ellenőrzése
is.
Súlyosan
kémlelt
és
idegen
állam
hatósá
dett. A konszern vezetői 1947-ben
ságának tudomására hozott
a
kémszervezeteknek
működésémegszegve
hivatali
kötelességét,
magukhoz rendelték az Egyesült gának tudomására hozott.
Vogeler Róbert, USA-ezredes,
Geiger Imre a gyár vezetésé- lehetővé tette a vállalat mérle. ről a nyomozás során beismerte,
Államokba és F. T. Caldwell, a
köz- hogy a CIC és az ODI (Office bűncselekményeinek második rékonszern egyik newyorki vezető, ben végrehajtotta a kapott sza- gének meghamisítását és
ami of Director of Intelligence) szá- sze az a szabotázs tevékenység,
amelyeket gyűlésének elhalasztását,
je, Geiger saját vallomása sze. botázs utasításokat,
mára kifejtett kémtevékenysége amelyre Behn
USA.ezredestőí
által
a
magyar
államot
14
milCaldwellen
kívül
újabb
rendelkerint, pontos utasításokat adott
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kapott utasításait következetesen
végrehajtotta. Ezeket ax utasításokat egészítette ki Beim ezredes 1948 októberében a budapesti Gellért-szállóban azon
a
titkos tárgyaláson, amelyen többek között Sanders Edgár
és
Geiger Imre is résztvettek.
Utasítására készített a Standard-gyár hamis mérleget
és
fizetett ki jogosulatlan
követeléseket.
Szabotázscselekményeinek a nyomozás során felt/árt
részletein kívül további büncse
lekménye, hogy Radő Zoltánt,
egyik ügynökét utasította
a
Standard konszernnél folytatott
nemzetközi tárgyalásokkal
kapcsolatban, hogy hivatali kötelességét megszegve, kártevő
tevékenységet fejtsen ki.
Ezáltal a termelésre vonatkozó jogszabályokat megsértve,
szabotált.

Sanders Edgár,

a kairói kém

Ssombai. 1950. február
megszervezett és idegen állam
hatóságának tudomására hozott.
Sanders Edgár vádlott gazda
sági tevékenységére azt az uta.
sítást kapta az ISEC konszern
vezetőitől, hogy akadályozza a
termelést és a gyárat fejlessze
vissza. Résztvett
azon a titkos
tárgyaláson, amelyen Behn ez
redes, a konszern egyi.t vez. u
je 1948 októberében a budapesti
Gellért szállóban kiadta a szabotázs utasításait. A nyomozás
során beismerte, hogy diplomáciai út felhaáználásával icjtjeies
táviratokban rendszeres ulasí ásokat kapott szabotázscselekményekre. Ezeket az utasításokat
Geiger Imre vádlottal végrehaj.
tattá. A z igénybevett hiteleket a
népgazdaság céljaival ellentétes
módon használta fel, majd tevé
keny részt vett a gyár mérlegének meghamisításában és féire
vezette ezáltal a
lervgazdáiko
dást ellenőrző szerveket. Irányi
totta azokat a
sz-abot-ázsokat,
amelyek eredménye
használhatatlan, vagy csökkent értékű berendezések legyártása lett. Tevékenységével csökkentette a gyár
termelését, ami a tervgazdálkodás rendjében zavarok keletkezésérp vezetett.

n a symértékben
A vádlottak terhére rótt gaz. I valósítását
volt Sanders vádlottnak azoknak
dasági
bűncselekmények
arra
szélyeztette.
A kémkedessei
a kémeknek rejtege.ésében, akicéljuk az volt,
ket lelepleztetésük elől külföldre irányultak, hogy a rendkívül fon a szabotázzsal
keltsenek a tervszüktetett. A nyomozás során be tos hírközlő berendezéseket elő- hogy zavart
állító Standard gyár termelését gazdálkodás hatósági intézkedésismerte:
„Kémtevékenységemért
San akadályozzák. Amig a Standard sel megszabott, rendjében és a
Népköztársaság belső
ders anyagi támogatása jelen.ős gyár a második világhábrú alatt Magyar
hadigépezet erejét és gazdasági rendjét alávolt számomra, mert egyik je- a német fasiszta
gazdasági
lentősebb hírszerzésemet
3000 számára százszázalékos kapaci- ássák. A vádlottak
forinttal
jutalmazta, majd a tással termeli, a felszabadulás bűncselekményei és kémkedése
termelési
képességének az ország
újjáépítésében hősi
disszidál'-atásban való közremű- u'-án
fejtette ki. lendülettel dolgozók aljas hátködésemért is 3000 forintot fize- csak 40 százalékát
tett, de minden találkozásunk Ezt a vádlottak azáltal idézték batámadása, amelyre a törvény
büntetése
kell,
kor, amikor ada okat közöltem, \ elő, hogy a termelés megszerve- legszigorúbb
fizelett 5Q—100—200 forintot/'j zése helyett szabotálták a ter- hogy lesújtson.
A vádlottak egymást és önmaEzáltal fontos gazdasági
é3' melést, a gyár
igazgatásában,
nemzetközi érdekeket veszélyez-' technikai és adminisztrációs ke- gukat is terhelő beismerése és
tető államtitkokat
közhivatali zelésében anarchiát teremtettek a kihallgatni indítványozott taáldás felhasználásúval
megszer- és a tervgazdálkodásban kapott núk vallomása, a becsatolt okA z iratok a vádolt tényállást beigazett és idegen állam
hatóságá- pénzösszegeket elherdálták.
vádlottak cselekméáltaluk okozott kár összege sok zolják. A
nak tudomására hozott.
nyeiknek
beszámiíhatóságát,
VII. Dőry Edina vádlott szü- millió forint, ami vitathatatlanná
megbüntetíhetőségüket és az elteszi,
hogy
büntevékenységük
lei 3400 holdas gazdaságukat a
nyomán a magyar népgazdasá- járás megindítását kizáró ok hijföldreform során
elvesztették.
got rendkívül súlyos károsodás ján, a vádemelés törvényes és
Ezért, mint bármixernő
vállalt
érte, ami a gazdasági terv meg- alapos.
állást. A bárban megismerkedett
Vogeler Róbert USA-ezredessel.
G e i g e r : „Gyűlöltem a Szovjetuniót
Közölte vele, hogy nővére, Koés a népi d e m o k r á c i á k a t "
vács György USA-alezredes feEzután Olii tanácselnök közöl [ A z utasítás értelmében n e m .
lesége. Ezek után Vogeler
elte, hogy Vogeler
és Sanders csak a Standard-gyárról, hanem
mondotta előtte, hogy Budapesvádlottak 8 nappal a tárgyalás az egész ország katonai és politen kémtevékenységet
folytat, előtt megkapták a vádirat hite tikai kérdéseiről.
majd felhasználva bizalmas kap- lesített angol nyelvű fordítását.
Olti tanácselnök:
A nyomozó
csolatokat, Vogeler
beszervezte Vogeler és Sanders vallomásai', szervek lefoglaltak
különböző
és azzal bízta meg, hogy részé- szórói-szóra f o g j á k fordítani, a jelentéseket másolatban. Például
re titkos adatokat szedjen ösz- rájuk vonatkozó adatokat pedig „Havi jelentés 1949 augusztusásze. Dőry Edina
végrehajtva a tolmácsok hangszóróval közve- ban", „ A Standard Villamossági
Vogeler megbízatáséit, sorozato- títik számukra angol nyelven.
Rt (Fordítás)", „Politikai inforsan kémanyagot
gyűjtött és
máció", Hollandia
javaslatot
Majd megkezdődött Geiger Im- tett a magyar
adott át neki.
kormánynak",
re vádlott kihallgatása. Olti ta- slb. Ezek valóban az egész maEzáltal fontos gazdasági
és
nácselnök kérdéseire Geiger beérintő
nemzetközi érdekeket veszélyez- ismerte bűnösségét. Elmondta, gyar nemze'gazdaságot
tető titkos adatokat szerzett és hogy 1948-ban lett a Standard kérdések. Ezek azok a jelenté,
idegen állam hatóságával közölt. villamossági művek vezérigazga- sek?
Geiger: Igen.
A tárgyalásra
az 1945:VII. tója. Azért
nevezték ki, hegy
Olti: Volt önnek uíasítása artc. 1. paragrafusával
törvény- kém- és szabotázsmunkáját ebra nézve, hogy bizalmasan kell
erőre emelt 81/1945. M. E. ren- ben a vezető pozícióban eredméezeket a jelentéseket kezelni?
delet 20. paragrafusa és a 4312/ nyesen tudja elvégezni. A háboGeiger: Szigorú utasítás volt.
időikben a budapesti
1949. Mint Tan. rendelet
13. rú utáni
Olti: Tessék most arról nyilatparagrafusa alapján a budapes Standard g y á r jelentette azt a
ti törvényszéknek . van hatáskö- pénzforrást, melyből az ameri- kozni, hogy mi az ö n politikai
re és illetékes. A vádlottak elő- kaiak a szükséges anyagi eszkö- beállítottsága? Hogyan vállalkokém- és zott erre? Ellentétes érzésekkel
zetes letartóztatásának fenntar- zöket előteremtették
az itteni
politikai
számá viseltetett
tását indítványozom. A megidé- szabotázstevékenységük
iránnyal szemben?
ra.
De
értékes
volt
a
Standard
zendök jegyzékét csatolom.
Geiger: Igen.
gyár az amerikaiaknak azért is,

IV. Sanders Edgár
1940-től
tagja az angol kémszolgálatnak.
1940 májusától
augusztusáig
Sheelnessben, majd Winchesterben katonai kémiskolát végzett,
Ezáltal a termelésre vonatkozó
majd 1943 nyarán a Kairó melletti Helouan városában elvég-', jogszabályokat megsértve, szabozett egy újabb angol
katonai tált.
különleges
hírszerző
iskolát,
A gyárigazgató, a pléí g y elméletileg és gyakorlatilag
bános « » a „báróné"
is
kiképzést nyert
ügynökök
beszervezésére, kémhálózat
kiV. Domokos Kelemen vádlottá;
építésére, titkos adatok
megszerzésére
és kémelhárításra. Geiger Imre az amerikai kém
szolgálat számára
beszervezte.
A kémiskola elvégzése után
a
Kilátásba helyezte, hogy megfi„Military Intelligence 5." és kézeti szolgálatait, ha segítségére
sőbb más kémszervezetek
be- lesz a kómkedsébenDomokoe
osztottjak itat. kémkedett' Egyip- Kelemen
vádlott elfogadta
n
tomban,
Olaszországban
és megbízatást és megszerezte a
Ausztriában. Budapesti
tevé- vezető bankok titkos számada.
kenységéről, amelyet mint
az uait. Átadta Geiger Imrének a
angol katonai misszió tagja foly- Rima, az EgyesüUt Izzó és Orion
gyárak bizalmas adatait, meg
tatott, beismerte:
szerezte az iparügyi miniszté„En magam főleg katonai, de rium, a Posta, MÁV, és az Állarészben gazdasági hírszerzéssel mi Ellenőrzési Központ bizalmas
foglalkoztam. Feladatom
volt adatait és egyebeket.
Mindezt
kémkedni az országban a szov- Geiger Imrén keresztül az amejet és a magyar katonai alaku- rikai kémszolgálathoz juttatta el.
Indokok:
me'rt
trirsy?"mrgbízl?\cít
Milyen családból
latok után, megállapítani
szákemeket m aOlti:
zik
ö n ?
Geiger Imre vádlott, az ame- men Magy--országra
Ezáltal fontos
gazdasági és
mukat, elhelyezésüket, fegyvertudtak
külu.ni.
Geiger:
Polgári családból szár*
beszervezett
súlyosan rikai kémszolgálat
nemeiket, felszerelésüket
stb. nemzetközi érdekeket
Elmondta
ezután,
hogy
a
konmázom
és
nevelésem, valamint
ügynöke
évek
során
szívósan
Ezenltívül
gazdasági és ipari veszélyeztető államtitkokat hivaszern vezetői közvetlen kapcso. j ismeretségi köröm
kinevelték
talos
megbízatás
felhasználásákémkedett
és
a
felszabadulás
kámanyagot gyűjtöttem.
Kémlatot tartottak fenn az U S A ka • bennem a polgári rendszer hL
val
kikémlelt
és
idegen
állam
óta
a
vezetése
alatt
álló
budatevékenységem leplezésére színhatóságának tudomására hozott. pesti Standard gyár termelését tonai vezérkarával és hírszerző | vét és védelmezőjét. Éppen ezért
leg,
a háború
alatt Magyarkövetkezetesen szabotálta. Bün. szerveivel. Erről 1947 októberé a háború után nagy gyűlölettel
országon eltűnt angol
katonák
Domokos
Kelemen
vádloitt,
tevékenysége
az egyik legfonto- ben Newyorkban folytatott tár figyeltem a Szovjetuniónak és a
sírjának felkutatásával
foglal- mint a Standard gyár igazgatója
sabb
magyarországi
hiradáste- gyalásai során meggyőződött. A népi demokráciáknak egyre fokoztam."
és ebben a minőségben a könychnikai üzemben sokmillió forin- konszern vezetőinek legnagyobb kozódó fejlődését. Tudtam azt,
része magasrangu
katonaliszt, hogy a rendszert, annak politiA megszerzett
kémadatokat velés és az anyagbeszerzés egyik tos kárt okozott.
így Harrison tábornok,
Stone kai és gazdasági sikerei miatt,
diplomáciai uton továbbította
a intézője, Geiger Imrével egyetRadó Zoltán vádlott, mint az admirális, Beim ezredes, stb.
külső segítség nélkül nem lehet
bécsi kémközpontba. A békekötés értve a kém- és szabotázstevé
kenység megfizetésére nagyösz angol kémszolgálat ügynöke, maGeiger vallomásából
kiderül, megdönteni, éppen ezért politiután a Szövetséges
Ellenőrző
szegű pénzkiutalásoIca;
esztószervezte be kai meggyőződésemhez
híven, A
gas közhivatali állásba férkőzött hogy 1946 végén
Bizottság megszűnt, ezért Sanzölt. A gyár háborús kárait túl
kémkedésre Ogilvy,
amerikai készséggel vállaltam,
hogy az
be.
Hivatali
kötelességének
legderset, aki mint a bizottság an- becsülteié, majd
meghamisL
a Standard amerikai hírszerzők által adott
gol
képviseletében
beosztott tolta a gyár
min- kém, akit Lenkei,
könyvelését és a súlyosabb megszegésével
százados működött, hazahívták tervgazdálkodás alapját kéfcező den
vonatkozásban
leplezte gyár akkori vezérigazgatója ho- kém- és szabotázs utasításokat
azt, hogy
Angliába, ahol felettesei utasí- számadásokat. A termelést szol- Geiger Imre vádlottnak folya- zott vele össze. Ismerve múltját elvégezzem. Tudtam
felfogását, Ogilvy ezzel a
tevékenységemmel az
tására leszerelt és kémkedésé- gáló anyagi erőket romboló cél- matosan elkövetett súlyos sza- és politikai
megbízta őt és Lenkeit, hogy ha- amerikai kormányt és annak há_
nek folytatására kinevezték
a lal elvonta és ezzel a termelesi, bó tázsbüntetteit ,
vonta készítsenek kémjelentése- borús politikáját támogatom a
budapesti Standard-müvek egyik bénította. A szabót ázstevékenyE két vádlott közvetlen irá- ket a magyarországi gazdasági, Szovjetunióval és a népi demokvezetőjévé, bár az elektroiparho? ség leplezésére az üzem működéUSA-ez- politikai és katonai hírekről.
ráciákkal szemben.
egyáltalán nem értett. Beismer- séről hámig mérleget készített. nyítói Vogeler Róbert
redes
és
Sanders
Edgár,
az ante, hogy miután szolgálataiért az Az üzemben teljesen felesleges
többféle ái bécsi amerikai követség embercsempészei
amerikiai tényezők megfizették, nyersanyagok és félkészárúk be golszász kémszolgálat,
katonai
kémiskolát
elvégzett
Geiger Imre ezután elmesélte ket ö n először Ogilvy utasítávásárlásával
és
az
értékesíthető
részükre is
kémtevékenységet
Vogeler
és annak a Gellért
szállóbeli ta sára hajtott végre.
visszatartásával ügynökei voltak.
folytatott Kiterjedt kémhálóza- selejtanyagok
nácskozásnak
a
részleteit,
me
Sanders
azzal
a
feladattal
jötaz
üzem
termelését
gátolta
és
tot szervezett
meg, amelyhez
Geiger: Ogilvy 1946 májusátek Magyarországra, hogy
az lyen Beim amerikai ezredes ve- ban a Nádor utcai irodában áttöbbek között Geiger Imre, Do- lecsökkentette.
zetésével Pikny, Vogeler,
San- adott nekem egy kilenc pontból
mokos Kelemen
gyárigazgatók,
EzáLal a termelésre vonatkozó angol és amerikai kémszolgálat
nem- ders, Lenkei és ő vettek részt. álló kérdőívet, amely a légifordr. Justh István
prépostplébá- jogszabályokon alapuló köteles részére a magyar állam
Behn ezredes itt utasítást adott iom és a repülőterek kérdésével
nos, Vass Károly főispán, Sci- ségének nem tett eleget, szabó, zetközi gazdasági és katonai titarra, hogy a gyár termelését fel- foglalkozott. Utasítást adott armagyar népgazda- kait kikémleljék.
tovszky volt hortbteta belügy- tált. í g y a
tétlenül fékezni kell,
mert az ra, hogy a kérdőívnek megfelelő
miniszter leánya: Marietta és ságnak sokmillió forint kárt okoSzerteágazó kémhálózatuknak a Egyesült Államoknak nem érdé.
zott
és
súlyosan
megsértette
a
kémadatokat részére szerezzem
mások tartoztak.
már említett
Geiger Imrén és
magyar technikai meg.
tervgzdálkoáás érdekeit.
Radó Zoltánon
kívül további ipar fejlődjék. Geiger ekkor kö
Ezektől megszerezte és az an.
Olti: ö n megszerezte?
VI. Dr Justh István vádlott el- ügynöke vol; többek között Do- zöl'-e aggodalmait arról, hogy
gol és az amerikai kémszerveGeiger: Megszereztem a kémlenségesen állott szemben a né- mokos Kelemen gyárigazgató, dr a kormány a fokozo'.tafo ellenőrze'-ekhez a diplomáciai út felplébános zés során rá f o g jönni termelést adatokat.
pi demokráciával, mert saját és Just István prépost,
használásával
eljutatta
kém- családjának
többezer
holdas és Dőry Edina bármixernő vádOlti: Itt van a fordítás alapjelenléseiben
azokat a titkos földbirtokát a földreform a dol- lottak. A kémügynökök között gátló cselekményeire. Behn azon
Oan ígéretet tett arra, hogy ha jául szolgáló szöveg, ez az a
adatokat, amelyeket megtudott. gozó parasztság
kezére adta. szerepel a földbirtokát vesztet:
levél?
Megszerezte és
hasonlóképpen Fred Redward angol kém közve- nagybirtokos, főispán és több j e szükséges, ki f o g j a szöktetni az
Geiger: Igen.
országból. Szökését, Behn megtovábbította a bizalmas főispá- títésével megismerkedett
San. Ientős állami
igazgatási szerv bízásából, Vogeler meg is szerA
levél adatokat tartalmaz a
ni utasüásokat, ipari üzemek új. .
- , .
,
„
vezető tisztviselője.
Kémeiken
szökés közben magyarországi
repülőterekről.
jáépítési és kibővítési adatait, kü- d e r s . *
.vádlottal. Sanders kérésziül a magyar állam fon- vezte, azonban
lönböző repülőterek fekvési é s részére egyrészt maga szerze t tos érdekeit érintő államtitkokat családjával égyült elfog ák. A j —-kívül Ociver ada'okat szol
disszidálás lebonyolítását a béJ gáltatott Vogelerrek a Philips
befogadási titkos adatait. Azo- f ' t ^ l
^ L ^ J ^ t ^
felhasználta Vass Károly volt szereztek meg és erre a megvá- esi amerikai követség szervezett gyárra
vona kozólag és több
kat a kémeit, akiket leleplezteiöispánt arra, hogy tőle megsze sárolt köztisztviselők beosztását embercsempészei végezték.
j
más
adatot
a magyar gazdasági
tés fenyegetett, dr Jusíh István
használták fel.
Olti: Most férjünk rá azokra; politikai és
katonai helyzettel
és mások segítségével külföldre rezze mindazt, amit Sanders megA legbizalmasabb megőrzés alá a konkrét feladatokra, amelye í kapcsolatban.
szöktette. A megszerzett titkos tudni kíván), így a bizalmasan
utasításokat tartozó államtitkoknak kikémjeadatokat
vallomásában részle- kiadott főispáni
Az ammikaí
Telcom-ferv
Adatokat szerzett meg és adott !ése az állam érdekeinek súlyos
tezte.
át katonai alakulatoknak bala- veszélyeztetése és a beszervezed
Olti: Most beszéljen az ame- gyar posta, telefon- és távíróháEzáltal fontos
gazdasági és tonkörnyéki
hadgyakorlatairól, kémek közhivatali
állására te- rikaiak
úgynevezett
Telcom
lózatot ellenőrzése alá vonja és
nemzetközi érdekeket súlyosan balatonkörnyéki repülőterek pon- kintettel,
bűncselekményük az tervéről.
veszélyeztető államtitkokat köz tos fekvéséről, befogadóképessé- 1930: Hl. tc. 61. szakasz 3. beGeiger: Az ISEC konszernnek ezen keresztül olyan lehetőséget
hivatali, állás
felhasználásúval g érÖL és egyebekről. Segítségére kezdése szerint minősül.
az volt a törekvése, hogy a
(Folytatás, a 7. oldalogj.
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„Mielőbb Dubjága elvtársnő4 nyomdokába
akarok lépni *
A Textilhombinát dolgozói lelkesen logadtáh Dub'ága etvtérsnót
A délutáni előadásról gazdag tapasztatotokkal tavozmn el a haligatók
Pénteken
reggel a szegedi t boldog életünket, emelkedő élet.
üzemek dolgozói egyébről sem Színvonalunkat a Szovjetuniónak
beszélgettek, mint arról, hogy köszönhetjük.
megérkezik Dubjága elvtársnő,
Dubjága elvtársraŐ meghatota Lenin-renddel ki tüntetett szov- tan köszöni meg a virágokat és
jet sz talián ovis'-a szövőnő.
köszöni azt a haíártalan lelkeA Textilkombinát dolgozói már sedést és szeretetet, amelyet a
a kora reggeli órákban minden szegedi
dolgozók
éreznek
a
ajtónyílásra
felfigyeltek
az Szovjetunió iránt.
üzemben, és várták
Dubjága
Dubjága elvtársnő hosszan el
elvlársnőt.
beszélgetett a dolgozókkal.
A
— Bárcsak jönne már — mon- szegedi textilmunkások kérdésekamelyekre
dogatták a kártológépeknél, a kel halmozták el,
gyürüsfonó és az előfonó gé- készséggel adtia meg a felelete Kezükben papírral, ceruzával, jepeknél.
De ugyanez volt a helyzet kint gyeznék Dubjága elvtársnő min.
tudták, hogy
az udvaron is, ahol a többi sze den szavát, mert
gedi textilüzem kiküldöttei nagy munkájukban minden szó nagy
Ján'-'a
izgalommal szorongatták kezük- segítséget jelent. Nyári
ben a vérvörös szegfücsokrokat, elvtárs a munka tökéletes megmelyet az üzemek dolgozóinak szervezéséről — Petrik Katalin
nevében szeretetük jeléül hoztak a 16 gép kiszolgálásával kapkérdéseket
a szovjet vendégnek.
_ _ _ _ _ csolatban tetf fel
Dubjága elvtársnőnek. Dubjága
Amikor az au'-ó
befordul a elvtársnő készséggel
válaszolt,
g y é r területére és megáll előt- az elvtársak pedig jegyeztek.
tük, előresietnek a küldöttek és
Bent a fonodában határtalan
virágerdővel
veszik
körül
a
ahol több
Szovjetunió országoshfrű szövő- örömmel fogadták,
nőjét. A szegedi Tex ilkombinát dolgozóval elbeszélgetett. Gomaz államosított Juta, a Szegedi bos Andrásné elvtársnő boldo
Kender dolgozóinak
képviselői gan nézte a Lenin-rendes sztaés
megjegyezte:
rövid, lelkes üdvözlés közben ad hanovistát
és tudósomják át a virágcsokrokat Dubjá „Minden erőmmel
mal azon leszek, hogy mielőbb
ga elvtársnőnek.
nyomdokába
— Ezzel a virággal
fejezzük Dubjága elvtársnő
ki határtalan szeretetünket Sztá- lépjek."
lin elvtársnak, a
hős szovjet
Amikor Dubjága elvtársnő elSztahánovistáknojc, mert tudjuk, búcsúzott az üzem dolgozóitól,
hogy országunk
felszabadítását, azt mondta: Ígérem, hogy eluta-

zásom után is figyelemmel
fogom kisérni a
magyar ország
dolgozók munkáját, hogy ezzel
is még szorosabbra
fűzzem a
magyar-szovjet
barátságot.
Délután 5
órakor Dubjága
elvtársnő mintegy 1200 dolgozó
előtt a Fákya moziban tartott
értékes előadást.
Előadásában
saját életén keresztül ismertetne
a szovjet emberek életét, hosz
szán beszélt a szovjet dolgozók
munkához való viszonyáról, kö
zösségi munkavállalásáról, kulturális fejlődéséről és magánéletéről. A hallgatóság előadását
öbbször félbeszakítva
hosszan
éltette Sztálin és Rákosi elvtársakat, éltette a szovjet sztahanovistákat.
Előadása végén többen kérdé
seket adtak fel Dubjága elvtárs
nőnek és a szegedi dolgozók a
válaszokból
még
mélyebben
megismerték az igazi embert, a
szovjet dolgozót.
A z előadás
befejezése után
Dénes Leó elvtárs, Szeged város
polgármestere megköszönte Dubjága elvtársnőnek értékes előadá.
sát, a Nagyszegedi
Pártbizottság, a Magyar-Szovjet Társaság
Szegedi Titkársága és a szegedi
dolgozók nevében.
Dubjága elvtársnő
előadásé
ról számtalan ú j szemponttal és
tapasztalattal távoztak a dolgc
zók, — amelyre lapunk legkö
'' "bbi számában még visszaté
rünk.

A Balvárosi Mohiban vasárnap délé ott 10 érckor
tartják meg a „Bolsevik Párt utja" előadássorozat
harmadik részét
Beszámoltunk már arról, hogy
a hatalmas érdeklődésre
való
tekintettel a „Bolsevik Párt útj a " című előadássorozat harmadik előadását vasárnap délelőtt
10 órakor nem a Korzó Moziban,
hanem a
Belvárosi
Moziban
tartják meg. Ugyanis az első két
előadáson olyan nagy volt
az
érdeklődés, hogy igen sok dol-

gozónak nem jutott hely a moziban. Mivel a Belvárosi Mozi
férőhelye jóval magasabb,
az
előadásra újabb jegyeket tudnak
kibocsátani. í g y jóval több Szegedi dolgozónak nyílik alkalom
arra, hogy az előadásokból tanuljon.
A vasámáni előadáson Katajev „Távolban egy fehér vitor-

M i tartia fcépvlselfi* beszámolóját Séndorfalvln

KuríSk imrérté elvtársnő

Sándorfalva dolgozó
parasztsága sándorfalvi szervezetének székházánagy érdeklődéssel várja Kurlik ban tartja meg Kurlikné elvtársnő.
Imréné elvtársnő, országgyűlési képEgész Sándorfalva dolgozó parasztsáviselő, a SzOT nagyszegedi titkárga
készül erre a gyűlésre, ahol előhelyettesének beszámolóját. A beszámoló gyűlésit ma este 6 órai kez- terjeszthetik kívánságaikart, kéréseidettel a Magyar Dolgozók Pártja ket országgyűlési képviselőjüknek.

D í díde ős értekezletet tartanak ma
a n gys?egedí DÉFOSz szervekétek
Ma Nagyszeged valamennyi köztégében és tanyaközpontjában a
DÉFOSz helyi szervezetei dűlőfelelős értekezletet tartanak. Az értekezleten megtárgyalják a minisztertanácsnak a növénytermelés fejlesztéséről szóló határozartát és mindazokat a teendőitek, amelyeket dolgozó parasztságunknak a „magasabb
termésért" mozgalom sikeres végrehajtása érdekében végre kell hajtatiok.
Az értekezleteken résztvevő dűlőfelelősökre vár az a feladat, hogy
ismertessék a dűlőjükben lévő kisés középparasztokkal a minisztertanács nagyjeleniőségű határozatát. A

Ml a g y o r s
közlekedés titka
megtudja a
túloldalon1

dűlőielelősők e célból
a DÉFOSz
helyi szervezetek irányításával február 20 és 26-a között
szervezik
meg dűlőjükben a dolgozó kis- és
középparasztok értekezletét.

A Biress

GMÍZÍPI

szüléi mufliaíözösséginek
legutóbbi ülésén a vezetőség átvette
a központi dicsérő oklevelet, melyre
jó munkájával szolgált rá. A szülői
munkaközösség
eredményes
működése abban }s megnyilvánult,
hogy a tanulók egyre jobb eredményeket érték el, amit a félévi bizonyítványok is mutatnak. A munkaközösség az utóbbi időben Jcé
arra rászoruló diákot ís támogatásban részesítek:, pénzt és ruhát
jutattak a számukra. A szülők elhatároz ák legutóbbi gyűlésükön
hogy még szorosabban együtfcmfl.
ködnek a Diákszövetséggel s a nevelőkkel' összefogva segítik majd a
tanulóköröké , hogy ezzel fs eme
jék a t anu, niányi színvonalát.

l a " ci/mü
regényéből
készült
pompás filmet
mutatják
be,
„Fiúk a gáton" címmel. A
vasárnapi
előadásra
és a előadássorozat
további
részei
re újabb jegyeket s w - t i t ri-óijg
vehetnek át
pártszervezeteink
Nagvszegedi Pártbizottságon, az
anyagelosztónál.

Alapszervezeti vezetőségek
konferenciái február 25-én esznek
Felhívjuk alapszervezeteink
titkárainak és vezetőségi ta£jainak
figyelmét, hogy a hozzájuk kikül',
dött körlevélben február 20-ra tervezett konferencia elmarad. Helyette február 25-én, szombaton
délután 6 órakor a tanonciskolában tartunk konferenciát. Az tíze.
mi alapszervezetek titkárai és vezetőségi tagjai a Központi Vezetőség határozatát a szocialista munkáról és munkaversenyről dolgozzák fel 25-re, a kerületi és hjva al'i
alapszervezetek titkárai és vezető,
ségi tagjai pedig a irockizmus kérdését, Mindkettőt a körlevélben
i már megadott szempontok szerint
i dolgozzák fel.

IngpRes gófvsfé<»ago! ^apnak

a cu orrép isrmeiii

Többször előfordult az országban, így a csongrádmegyei cukorrépatermelőknél is, hogy kedvezőtlen
időjárás vagy rovarkár miatt
a
cukorrépa első vetésre nem
kelt
kj,, vagy kikelés után elpusztult
és emla t újra kellett vetni. Népi
demokráciánk állama ezen a téren
is segíti a cukorrépatermelöket. A
földművelésügyi miniszter rendelete:
bocsátott ki, amely szerint
azok a cukorrépatermelők,
akjk
szerződést kötöttek a Növény er.
meltető Nemzei Vállalatai, ha időjárás, vagy rovarkár miatt újra
kell vetni a cukorrépát, akkor a
Nemze i Vállalat ingyen biztosit! a az ehhez
szükséges vetőmagot.
Ezzel ismét újabb segítséget nyuj'ol
az eddigi kedvezményeken
úlmenöen kormányzatunk a szerződéses tienmelő dolgozó parasztok
részére.

Dülőfelelöseink a falu szocialista
fejlődéséért
Ma Nagyszegeden dűlőfelelős értekezletet tartanak a DÉFOSz-szervezetek. Az értekez'eten kiértékelik
az elmúlt év munkáját és megjelölik
a soronkövefkező feladatokat, hogv
a tavaszi szántás-vetési
munkákat
és ezt kövertőleg minden mezőgazda,
sági munkát minél eredményesebben végezhessen el dolgozó paraszt,
ságunk.
ötéves
népgazdasági
tervünk
egyik fonos célkitűzése mezőgazdasági termelésűnk elmaradottságának
felszámolása, dolgozó parasztságunk
szebb és boldogabb életének megteremtése Ez fokozott feladatok elé
állítja a falvak dolgozó parasztságát és a feladatok elvégzésében, ellenőrzésében igen jelentős rész hárul a dűlSfelelósSkre,
A DÉFOSznak, mint paraszti tömegszervezetnek a mezőgazdasági termelés vonalán feladata, hogy a dűlőfelelősökön
keresztül irányítsa, vezesse a terme,
lési versenyt és őrködjék, hogy a
kulákok kártevéseit minden vonalon
megakadályozza.
Mezőgazdasági termelésűnk elmaradottságának felszámolása érdekében a Népköztársaság minisztertanácsa növénytermelésünk
kétéves
terveként azt a feladatot állítja a
mezőgazdaság dolgozói elé, hogy
1951 végére az állami gazdaságokban 35 százalékkal, a termelőszövetkezeti csoportokban 25 százalékkal, az egyénileg gazdálkodó parasz.
toknál 10 százalékkal emeljék fel
az átlagtermelést az 1949. évi termésátlaghoz képest. E célkitűzések
megvalósítása érdekében az eddigi
éknél nagyobb felelősség hárul a
dűlőfelelősökre is, hiszen amint
mindinkább előbbre haladunk a szocialista
mezőgazdaság építésében,
annál inkább kiéleződik a falusi
osztályharc, annál elkeseredettebben
támad a kulák, hogy megakadályozza fejlődésünket, az ötéves terv
megvalósításárt.
A kulákszabotázsok, a munkabéruzsorák százait lehet felhozni példaként, amelyek azt igazolják, hogy
a kulákság támadása fokozódik,
újabb és újabb aljas eszközökhöz
fordul. És Kiss Imre elvtárs meggyilkolása tniíő figyelmeztetés arra,
hogy a kulákság semilyen eszközrtől
sem riad vissza, hogy ártson a dolgozó népnek. Ebből is láthatjuk,
hogy mennyivel nagyobb feladat hárul most a dűlőfelelősökre.
Az elmúlt év tapasztalatai azt
mutatják, hogy dűlőfelelőseink többnyire jól végezték el feladataikat.
De ugyanakkor meg kell állapítanunk, voltak olyanok, akik nem állták meg helyüket, nem töltötték be
azt a feladatot, amelyet népi demokráciánk
rájuk bízott. Voltak,
akik hanyagul végezték munkájukat,
nem velíték észre a kulákok szabotázsait.. Ezek a dülőfelelősök nem a
nép érdekeit képviselték.
A mai düíőfelelős értekezlet első
és legfontosabb célja, hogy azokat
a dülőfelelősöket, akik nem állrták
meg helyüket, eltávolítsuk beosztásukból. Csak olyan DÉFOSz-tagok
lehetnek dűlőfelelősök, akik kiérdemelték a Párt és a dolgozó nép
bizalmát, akik élenjárnak a mezőgazdasági termelésben és tudják,
mit jelent a verseny a termelés
eredményeinek fokozása szempont.
fából. Minden dűlőfelelősnek tisztában kell lennie feladataival. Ismer-

niök kell a község termelési tervéit,
a terv előirányzatát, a termelési
szerződés előnyeit, a mezőgazdasági
termelési versenyek
jelentőségét,
mert ezek ismerete nélkül jó politikai és szakmai felvilágosító munkát
nem tudnak végezni.
Ismerniök kell azokat a technikai
eljárásokat is, amelyek segítségével
a termésátlagot emelni tudjuk, az
egyes magvak vetési határidejét,
valamint a különböző mezőgazdasági
munkák határidejét is. A jó dűlőfelelősnek meg kell szerveznie a dűlő
munkáját, ezért szorosan együtt kell
működnie a dűlőjébe beosztott traktoristával. Ügyelnie kell, hogy minden növény alá idejében elvégezzék
a szántást. A traktior munkájának
megkönnyítése érdekében — ahol
arra megvan a lehetőség — meg kell
szervezni a szántási munkaközősséget. Jó felvilágosító
munkájukkal
fel kell éleszteniök dogozó parasztságunk körében a versenyszellemei.
Meg kell szervezniők, hogy a községházánál, vagy
a DÉFOSz-székhéz előtt, vagy egyéb forgalmas helyeken kiírják a dűlőjükben legjobb
munkát végző dolgozó parasztok
neveit és ezzel is népszerűsítsék,
példaként állítsák a többi dolgozó
paraszt elé. A versenytábla mellett
állítsanak fel szégyentáblát is, amelyen
a községben
leghanyagabb
munkát végző, szabotáló kulákok neveit tüntetik fel.
Dűlőfelelöseinknek állandóan el.
lenörizniök kell a munkák előrehaladását és erről be kell számolniok
a dűlőfelelős értekezleten
Szoros
kapcsolatot kell fenntartaniok dűlőfelelőseinknek
a
Párttal és a
DÉFOSz-szervezetrtel, hogy alátámasszák és irányítsák a népnevelő
munkát. Különös gonddal kellfigyelniök, szemmel tartaniok a kulákok
munkáját. Ellenőrizni kell. idejében
hajtják-e végre az egyes munkálatokat. A
kulák sokszor
hízeleg,
minden esetben megígéri, hogy rendesen elvégzi a munkáit, de — amint
azt a példák egész sora igazolja —
a legkisebb lazaságot is kihasználja.
Amint észreveszik, hogy gyenge az
ellenőrzés, azonnal a szabotázs eszközeihez folyamodnak. Sekélyebben
végzik a szántást, tisztítatlan, csávázatlan gabonát vetnek, amint Németh Sándor sándorfalvi kulák és
sok társa tette az elmúlt év őszén.
Dűlőfelelőseinknek tehát ezerszerte
éberebbnek kell lenni és az ellenőrzés munkáját száz százalékig el kell
végezni.
Dűlőfelelöseinknek jő felvilágosító
munkát kell végezniök. Ismertessék
a nagyüzemi gazdálkodás előnyeit, a
termelőcsoportok életét. Keltsék fel
a dolgozó parasztok érdeklődését a
szövetkezet iránt, hogy ezzel is hozzájáruljanak mezőgazdaságunk szocialista építéséhez.
Dülőfelelöseink munkája rendkívül fontos a mezőgazdasági termelés szempontjából. Szerves része a
békéért, a szocializmus megvalósításáért folyó harcnak. Ha dűlőfelelőseink jól ellátják feladataikat, akkor éppúgy, mint az elmúlt év során a terménvbegyüjtés, az őszi
munkálatok időbeni elvégzése, egyegy győzelmi állomása lesz majd a
falu szocialista fejlődéséért folytatott harcban.

BAN BÉLA
DÉFOSz városi titkár.

Szombat. 1950.

Jé ütemben haladnak a tslafmiiwslési szerződéskötései
NAGYSZEGEDEN

A deszki

gépállomás

már
800

többszáz

hold

dolgozó

földterület

paraszttal

szerződött

megművelésére

Mi az o k a Pusztamérges lemaradásának ?
Nagyszeged községeiben
jó
ütemben haladnak a talajmüvelési
szerződéskötések.
Egyre
több és több dolgozó
paraszt
szerződik le a gépállomásokkal.
kü;yjnlbözö mezőgazdasági munkálatokra, mind többen és töb
ben akarják igénybevenni földjük müveléséhez a gépi
munkát, melynek során eredményesebb lesz a gazdálkodás, több
és jobb termést hoz a föld. Azokon a helyeken, ahol a
Párt
irányításával a gépállomások és
tömegszervezetek j ó
népnevelő
munkát
végeznek,
különösen
szép eredmények
mutatkoznak
a szerződések kötésében.
így
például a deszki gépállomás már
többszáz dolgozó paraszttal szerződött, mintegy 800 holdnyi föld-

terület megművelésére. A deszki gépállomás szervező munkáját segítik a falusi pártszervezetek és a tömegszervezetek, kü.
lönösen- az EPOSz.
A földmüvesszövetkezetok is tevékenyen
kiveszik részüket, aktívákat állítanak be az agitációra. A községek közül legjobban
Szőreg
vette ki részét a
felvilágosító
munkából, ahol a legutóbbi
alkalommal is 60 népnevelő
indult a dolgozó parasztok látogatására, hogy
megmagyarázza
nekik a gépi talajművelés előnyeit és jelentőségeit. A gépállomás népnevelői is napról-napra, reggeltől estig járják a falvakat, tanyákat és
végeznek
felvilágosító munkát. Meg
is
látszik ennek az eredménye. Tö-

mintegy
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Katarina Vinogradszkája forga- tettel tanítja új és új ismereteJcre.
A Nagy Honvédő Háború alatt
tókönyvíró neve a .,Kormány ragkomoly feladatokat
ja'* című film bemutatása óla kü- Szása már
Szerelvényeket, utánpótlást
lönösen ismert a magyar közönség kap.
előtt. Mélyenjáró
életábrázolása, visz a frontra. Sztálingrád alá ke.
aktuális témája, egészséges opti- rül. Német tűzben, légitámadások
mista humora, már ebben a film- viharában, mozdulatlan arccal ve.
neben is a legjobb alkotást eredmé- zeti vonatát. Többször kerül
nyezte. Stílusa egyszerű, könnyen héz helyzetbe, de leleményességgel,
érthétő, forgatókönyveinek magas bátorsággal mindig legyőzi az akairodalmi színvonalát az egész Szov. dályokat. Kemény munkával, önfeláldozó magatartással járul hozjetunióban nagyrabecsülik.
Amikor
Vinogradszkája új filmje a Di- zá a végső győzelemhez.
csőség útja" — amelyet most ját- megikarpja a kormány táviratát arszik a Korzó Mozi — újból egy- ról, hogy kitüntették a Szociális,
szerű emberek dicsőséges történe- ta munka hőse" címmel, mindenki
tét, a szovjet emberek mindennapi tudja, hogy nem egy" ember útját
életét vetífi elénk. A második sztá- láffa a, filmen. Ezrek és tízezrek
a
lini ötéves terv kezdetén. 1933-ban útja ez a Szovjetunióban, ahol
hatalmas tömegekben áradt a fia. munka válóban a becsület, dicső.
A
film
talság a faluból a városba, hogy ' ség és hősiesség dolga!
fanuljcm és dolgozzék. Az új élet- : minden egyes jelenetéből a szeretet
re indulók ezrei
között láfjuk árad: a film művészeinek a szovSzása Váránkovát, a kis paraszt- jet nép, a munka hőse iránt, akik
a sztálini ötéves
lányt is, aki sok érdekes élmény végrehajtották
után mozdonyvezetőnek jelentke- terveket, diadalt arattak a támadó
A
zik. Sok munka, sok tanulás előzi fasizmus elleni küzdelemben.
meg a várvavárf
napot, amikor f[lm rendezői, színészei és operaelőször indíthatja meg a mozdonyt. tőrjei egyaránt ettől a szeretettől
A tolátómozdonyról hamarosan át- fűtve dőlgoztak, amikor megalkotkerül a forgalomba. A nagyszemű ták Szása Váránkova egyszerű, kedfalusi kislány akkor már elsőran- vességgel, humorral, optimizmussal
a szocialista
gú mozdonyvezető.
Tanítója, az átsző' f förténefét,
öreg Ivan Konstanfinovics szere- munka dicsőséges époszát.

rök István, Zombori Vilmos kötöttek legtöbb holdra szerződést
a dolgozó parasztokkal. Példájukat követve i f j . Balla Pál pedig
már több, mint 50 holdra
ért
el talajmüvelési szerződéskötést.
A mórahalmi gépállomás közel 600 hcPdra szerződött már
le a dolgozó parasztokkal.
Itt
is a Párt és a gépállomás népnevelői érték el a legjobb eredményeket.
A tömegszervezetek
már nem vesznek részt kellőképpen a felvilágosító
munkában
egyedül
Várostanyán
kapták
meg a kellő segitséget a földmüvesszövetkezettől, az
MNDSztől, az EPOSz-tól és a DÉFOSztól. A mórahalmi
gépállomás
körzetébe tartozó községek földmüvesszövetkeaetei nem állítottak be aktívákat az agitációra,
mint ahogy az például Szőregen Ünnepélyes
keretek között indították el
jp^íTfnrtó^t.
» l
ifjúmunkások a második orA kiskundorozsmai
gépállo- a szegedi
más is szép eredményeket ért szágos iparostanulóiskolai
Az alsóvárosi MNDSz tagjai „A nagy Sztálin
versenyüket
már el. Nem mondható el azonharcos élete" kiállításon
ban ez a pusztamérges! gépálloPénteken, délután 6 órai kez- munkások Rákosi elvtársnak és
Ujabb
csoport érkezik
a kezéből, hogy „Már azért is örök
titelv-, más körzetébe tartozó községek- dettel a szegedi Állami Iparos- a budapesti központi MINSz
„Nagy Sztálin harcoa éiete" ki- hálával tartozunk Sztálin
ről. Ők még csak 300 holdnyi üaaiuló iskola és a Petőíi Sándor kárságnak nagy segítségét s Ígétársnak,
hogy
megmentette
Ráállítás megtekintésére a
Maföldterületre kötöttek
talajmü- Állami
Tanulóotthon
fiataljai retet tesznek, hogy valóban tiszgyar-iSzovjet Társaság székházá- kosi Mátyás elvtársunk élebét." velési szerződést,
a
szak- tességgel és becsülettel végrehajtaminek az nagygyűlést tartottak
De
nemcsak
a
szeretet
és
hála
ba. Solk tízezren látogatták, már
ják az ötéves tervünkben „ Pároka, hogy a
tömegszervezetek szervezeti székházban.
a v kitiltást, de még mindig tö- ébred fel a dolgozó asszonyok- különösképpen a fökhnűvesszö
Ünnepélyes keretek között in* tunk áljai rájuk bízott feladatoországos kat. Sáv-anya Imre, a Lemezgyár
megével jönnek a dolgozók nagy ban, temem erőt és bizakodást, vetkezetek, a Párt
útmutatása dították el a második
javaslatot
tanulmányt ifjúmunkása pedig
vezérünk ós tanítómesterünk éle. harcos elszántságot is merítenek ellenére nem foglalkoztak kellő- iparostanulóiskolai
tét bemutató kiállítás megtekin- a nagy Sztálin életének megis- képpen a felvilágosító munkával. versenyt s elhatározták, hogy az tett, hogy a jelenlevő ifjúmunkáiskolai tanév második felében a sok valamennyien fizessenek elő
meréséből.
A Párt népnevelői — í g y többek hőe Lenini Komsíswnol példája
tésére.
a „Szabad Ifjúságra", mutassaközött
Pusztamérgesen
Pető nyomán még magasabb tanulmá- lak. példát a többi szegedi
Á csoport, amely belépett a
Emléke örökké élni fog
fiaZsigmond
elvtárs
—
elérték
már
székház ünnepi díszibe ötóözött
nyi eredményeket érnek el. Rö- taloknak. mert ez okvetlen szükszivükben
azt, hogy a meglátogatott dol. videsen megalakí^áöt az iparos- séges sírhoz, hogy
kapuján, asszonyokból á l l v Muna
jövőben
— Mi is kivesszük a részünket gozó parasztok
40 holdra le- tanuló . iskolában a természet tu- megalakuló
kás és paraflBbaeszonyok jöütek,
újabb
és
újabb
az alsóvárosi MNDSz
tagjai. a teréből — mondotta Huszka szerződtek. A z EPOSz fiataljai dományos köreiket, melyeken ke- marxista-leninista tanulókörökön
Giseöa
—
,
fokozottabban
küzközül is például Bálint Júlia és resztiül megismerkednek azokkal keresztül még szélesebb méretekEgész idáig éaéofcen beszélgettek,
kérdések- ben emeljék politikai képzettséde most, hogy eléjük tárainak a dünk a békéért, a háborús gyúj- Frank Júlia szép eredményeket a természettudományi
kiállítás gyönyörű képei, áhítat togatok uszításai ellen, a hábo- értek el s nagy munkát fejte kel, melyek okvetlen szükségesek güket. A javaslatot valamennyien
rémhírterjesztések
ellen. nek ki a gépállomás brigádjai, ahhoz, hogy a munkában és az Örömmel fogadták eh
f o g j a el őket, s megilletődve in rús
elméleti színvonalúik emelésében
Tudjuk,
hogy
ez
kötelességünk
élükön az eddig legjobb ered- élenjárjanak.
dúlnak meg az áifcon, melynek soÉRTESÍTEM
az
igentisztelt
és
bizakodva
tekintünk
a
jövőményt elért K - Szabó András
rán megismerik a haladó embevendégeimet,
hogy
vendéglőmet
A gyűlésen Perjési Károly elvő
r i f é g legnagyobb vezérének har- be, mórt olyan tántoríthatatlan, traktorossal. De egyedül az
Dugonics-utca 6. szám alatt nyibölcs vezérünk var mint Sztálin munkájuk még sem hozza meg társ, az iparosjanuló iskola tan- tottam meg. kérem f°vábbi szícos életét és alkotásait
elvtárs, aki életének minden pil- azokat a kívánt eredményeket és testülétének tagja üdvözölte az ves támogatásukat. Újvári
JáHálává! gondolnak Sztálin
lanatában a dolgozó emberiség sikereket, amelyeket más közsé- egybegyűlt több. mint 300 ifjú- nos vend-'glős. 6R37
munkást.
Ezután
Klein
Frigyes
boldogabb életéért, szabadságá- gekben tapasztalhatunk, ahol' minden
elvtársa
elvtárs, a tantestület elnöke tarLassan haladnak keresztül a ért küzdött és liarcol ma is.
BELVÁROSI
vonalon jól végzik a népnevelő totta meg beszédét. Elmondotta,
Mint az összes szegedi dolgo- munkát. A pusztamérgest
Telefon : 40 —?5
termeken az alsóvárosi MNDSagép hogy a minisztertanácsnak a ja*árle».
határozata
csazonyok. Minden képet megte- zókra, az alsóvárosi MNDSz-cso- áTlomás körzetébe tartozó
ötlö- nuár 8-án megjelent
Ma
és
mindennap
mutatjuk
be a
kintenek és közben az emlékal- port dolgozó asszonyaira is nagy mösi, ruzsajárási, zabosfalvai és „az ipari munkaerögazdálhodásról
és
szakképzésről",
milyen
hatalbumba is beírják a nevűiket. A hatással volt a kiállítás megte- természetesen a
pusztamérgest
kiáHítás megtekintése, Sztálin kintése. Későre járt már az idő, földművesssövetkezeteknek
és tö. mas előnyöket nyújtott a. tanulóifjúság számára, amely
nemK sésf,
elvtárs életének megismerése el- amikor eltávoztak a kiállításról, megszervezetehnek is a Párt út- csak előnyöket és segítséget je4
cimit rasg»ar-a szinkronizált s - o v | e t f i l m
mélyíti bennük a fcrró szeretetet ahová egyre újabb tömegek ér- mutatásával jobban ki kell ven- lent Pártunktól, hanem nagyobb
és-ragajszkodóat a Ssovjetunió'és keztek. A nagy Sztálin haTcos niök a részükét a
felvilágosító követelményeket is. Az újonnan
K O R Z Ó
mindnyájunk vezetője iránt. Még élete lelkesíti őket a munkájuk- munkából. Csak így érhető el az, megállapított egy és kétéves taTelefon Aut. 33—44 fiétlef
nagyobb hálával gondolnak Sztá. ban és ha bármilyen nehézség, hogy minden községben a jobb nuíó idő alatt még
tökéleteseblin elvtársra, látva azt,
hogy akadály kerül az útjukba, nagy gépi munkák révén
megnőjjön ben, még jobban el kell sajátítaFebruár 18-24-ig, szombattól péntekig
mennyi segítséget nyújtott a vezérünk példamutatásának kö_ és megjavuljon a terméshozam, ni a. szegedi munkásoknak szak
K i m a r a d ó s z o v j e t filmalkotás!
felküzdelmeiből erőt aminek igen nagy a jelentősége májukaf, mint ahogy azt n
magyar népnek ig. A z
egyik vetelésével,
M'íffllSeWtag megjegyzi, amikor merítve, minden feladatot meg- mind népgazdaságunk, mind a szabadulás előtti években háromnégy év alatt elsajátítottak.' Csáelmélyülve szemléli Rákosi elv- oldanak és szívükben örök szere- dolgozó parasztok' egyéni érde- penszki István elvtárs, a nagyEgv s z o v j e t mozdony vezetőnek, a szocialista m u r i n hősének ragyoríő példája
társ kiszabadulását, a fasiszták tet él Sztálin iránt
kei szempontjából is.
szegedi SzIT titkárság
részéről
F ő s z e r e p l ő k ; I V A N O V A , M A Í A Í O V és
rövid beszámolót tartott a demoKllLAKOV
kratikus világi fjúsági szövetség
És a legfrissebb
K I R A D O
Nagy megtiszteltetés éra Pártot és a Szovjet- bukaresti értekezletéről és a Jute Gráf Nándor elvtáruniót, mert nekik köszön- goszláv ifjúság mai
elnyomott
sat. A Szegedi Kender
I z é c h e n v t FÁ
KLYA
filmszínház
hető. hogy embernek ér- helyzetéről. Ezen túlmenően fogdolgosóit ő képviseli majd párttag lettem, mert már díg ezt gondoltam: az zem magam. Van kerék- lalkozott a rövidesen megalakuló
T E L E F O N 3-f -7 | — — «
a s.ztaháuovisták első kon- akkor is láfiam, hogy a ház utcáján jártam, min- párom, ruhám és kerese- egységes
ifjúsági szervezet felFebruár 18-22-ig, srombaiíó'. szerdáig
gresszusán. Ö mondja el Párt a békét,- szabadsá- uraké. Most. ha arra já- temből 1500 forintot fél- adataival s kérte az egybegyűlt
a gyár munkásai nevében, got és boldog emberi éle- rok,
mutatja b ; nagysikerű
ha nézek egy-egy re tudtam tenni, ugyan- ifjúmunkásokat, hogy ennek
a
hogyan akarják megvaló- tet jelenti.
Dokument m< sorát
Büszke va. színdarabot, ez jut eszem, csak ruhavásárlásra.
szövetségnek
új
lapjára,
a
„Szatítáui az ötéves terv fel- gyok párttagságomra és be: a mienk, az enyém
l- M A G Y A R
HÍRADÓ
De Gráf Nándor beis- bad Ifjúság"-ra
minél
nagyobb
cda/íiif. A kongresszusról megtiszteltetés számomra is. A színházban külön meri azt is: ideológiailag
2.
S
Z
O
V
J
E
T
HÍRADÓ
számmal
fizessenek
elő.
visszatérve pedig
Gráf az, hogy kommunista va- páholy várja a termelés nem képezte magáf elégelvtárs beszámol az
ott gyok. Tudom, hogy a terv élenjáróit. Ez is nagydo- gé. A jövőben azon less.
3. D I C S Ő S É G
NEKED
Az elhangzott beszédeket többhallottakról, hogy a Sze- miránk épül, a dolgozók, log, de sorolhatnánk to- hogy pótolja
a
mulaszM
O
S
Z
K
V
A
gedi Kenderben is ered. ra. Éppen ezért a Párt vább, hogy mi mindent
ször lelkes tapsvihar és hangos
tást.
Megtanulta, hogy
v é e i a színes, magyarul beszélő film
inény csehben fölyhassék vezetésével és a szovjet adoft nékünk a
HoszPárt... az elmélet és a gyakorlat éljenzés szakította félbe.
Elűadasok a Belvárosi és K o r z ó b a n •
Es elmondja a multjá't szorosan összefügg, külön szan éltették Sztálin és Rákosi
a te/inelő munka.
sztahánovisfák
példáját
elvtársakat. A hozzászólások kaphétköznap 6 és 8 órakor,
Mindössze 16 éves nem választható.
... A gömbölyítő üzem- követve családomért, ha- is.
vasárnap 4, 6 és 8 órakor.
elvtárs, a
részben is érzik a kender, zámért, a békéért, igyek- volt. amikor a Szegedi
— A
sztahánovisták csán Venczel László
Széchenyi Fáklya moziban: 5, fél 7, 8-kor
került.
Fillé- kongresszusán felelőssé- Gazdasági Vasút lakatostanulója
illata, « gépek zajától pe. szem mindig többet ter- Kenderbe
Pénzlárnyités d. e. 11-12-ig, d. u. egy Órámelyekdig alig érteni
a szót. melni. Gondolkoztam én rekéti dolgozott a tőké- gem teljes tudatában ve. két levelet olvasott fel.
val az előadás kezdete előtt.
Gráf elvtárs itt dolgozik, sokaf esténként és rájöt- seknek és legtöbbször csak szek részt. Tudom, gyá- ben megköszönik a szegedi ifjúevett naponta, runkat képviselem, el kell
a préselőgépnél.
Gyors tem, hogy csak úgy ha- egyszer
egymásutánban rákja
a ladhatunk előre, ha emel. ruházkodásra nem is gon- mondanom az ott hallót,
gépbe a motringot, egyet- jük a munka termelé- dolt, Egy szobában élt a takat az üzem dolgozói9 tagú Gráf.család és a nak, A Párt és a dolgolen felesleges mozdulatot kenységét.
sem végez. Jó munkaSziít arról is, hogy öt fiatal Nándor több test- zók ez újabb megtisztel- j
módszerének is köszönhe- esztendővel ezelőtt kapott vérével együtt a puszta tetését
úgy
köszönöm'
szórt. szalmán, meg, hogy még jobb mun- j
ti, hegy hat hónap óta át- értelmet és célt a mun- földre
ruhákon
aludt. kát végzek ..,
lagosan 160 százalékra kája, hogy a hároméves ócska
r é s z l e t r e is kapható
Amikor
termel.
terv során kerékpárt vá- mert csak két rozzant megmarkolom a préselöMűszaki Kisgép és Kerékpár
Két óra. a. délelőtti mű- sárolt magának, a csa- ágyuk volt. Gráf Nándor gép szabályozó kerekét,
aránylag fiatalon úgy érzem, hogy az or.
szak befejezi munkáját. ládnak ruhát és cipőf. A apja
Nagykereskedelmi
N e m z e t i Vállalata ál
Nemsokára Gráf elvtárs színház is szóbakerül és halt meg, mert tönkrelet. szág kormánykerekét foa rossz gom. Éppen ezért, mert
is elindul hazafelé,
de megállapítja, hogy hosszú te szervezetét
S Z E G E D .
előbb életéről beszél:
idő óta él már Szegeden, táplálkozás, az emberte- mi vagyunk a gazdák
— 4 hős szovjet kato- de csak a felszabadulás len robot. Mig Gráf Nán- nagyon szívünkön
kell
K Ö L C S E ! U. 1
nák hozták el a szabadsá- után
lehette meg azt, dor a gyárban dolgozott, viselni a termelés ügyét.
got. A Párt az én -kezem, hogy végignézzen egy-egy' özvegy anyja az urakhoz
Es Gráf Nándor elv.
T e l e f o n :
4 2-20
járt mosni és vasalni.
be is hatalmat, a szabad- színdarabot.
társnál talán nincs is
sághoz
pedig öntuda— A felszabadulás előtt,
— Gyűlölöm nagyon a boldogabb ember a Szevalamint a f ö i d m ü v e s s z ö v e t k e z e t e k n é i
tát adott. Én 1945-ben — mondja, — ha a szín- multat, , nagyon szeretem gedi Kenderben.

M i is kivesszük részünket a harcból"
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Dobi István miniszterelnök üdvözlőtávirata
Sztálin generalisszimuszhoz

a magyar-szövet barátság*, együttműködési és kölcsönös
segé ynyujtási szerződés aláirásanak évfordulóba alkalmából

A Kossuth-árdemrend I. osztályával
tüntették ki Farkas Mihály elvtársát

A minisztertanács Dobi István
elnökletével
pénteken
ülést
tartott. A minisztertanács Farkas Mihály honvédelmi
miniszterI. V. Sztálin Generalisszimusz-1 a dicső Szovjet Hadseregnek 1:ő i fásának frontján
jelentős lápé- nek a Kossuth érdemrend I. osztályával való kitüntetésre felternak, a Szocialista Szovjet Köz
szönhetjük nemzeti függetlenbe-: sekkel haladtunk előre.
Tudjuk, jesztést tett.
társaságok
Uniója
miniszterta- günket és népünk szabadsága
A minisztertanács hozzájárult, hogy Farkas Mihály honvédelhogy mindezt elsősorban a hatal
nácsa elnökének, Moszkva.
A Szovjetunió barátsága és ön. mas Szovjetunó, segítségének es mi miniszternek a Kossuth érdemrend I. osztályával történő kiKérem, Generalisszimusz
Ur, eetlen segítsége nélkül nem véd\ önnek köszönhetjük
Sztálin Ge- tüntetésére a minisztertanács elnöke a Népköztársaság elnöki tafogadja a magyar-szovjet
barát hettük volna
meg visszanyert
neraiisszimusz.
nácsához felterjesztést tegyen. Farkas Mihály elvtárs, honvédeksági, együttműködési
és kölcsö szabadságunkat a nép belső és
A magyar nép a baráti nagy mi miniszter a Magyar Népköztársaság fejlődése és megerősíténős segélynyúj ási szerződés ala külső ellenségeinek
támadásai- szovjet népnek további
sikere- se terén az elmúlt évek során kimagasló érdemeket szerzett.
írásának második évfordulója al- val szemben.
ket hívén a dicsőséges felemelkeA minisztertanács elfogadta a népművelési
miniszternek al
kalmából mind a magam, mind
így vált lehetségessé, hogy a désnek azon az útján, amely nem- Kossuth-díj odatélésére alakítandó jelölőbizottság tagjainak kineMagyar Népköztársaság
kora
csak a Szovjetunió népeinek, de
mánya és az egész magyar nep szerződés aláírása óta altélt kél az egész emberiség történelmének vezése tárgyában tett előterjesztést.
év
alatt
szocializmus
építéséa
nevében kifejezett
legőszintébb
A minisztertanács ezután folyó ügyeket tárgyalt.
is új, nagyszerű fejezete.
nek, a termelékenység fokozásájókíván ságaimat.
emelkedőDobi István
Soha nem felejtjük el, hogy cr nak életszínvonalunk
a Magyar
Népköztársaság
elnyomás hosszú évtizedei utámének, kulturális életünk áiaiaicL

Káka. Gyula távirata Visinszklj külügyminiszterhez
mult
A , J. Visinszkijnek, a Szovjet- gyar uralkodó osztályok
unió külügyminiszterének, Mosz. politikájával és a társadalmi f e j lődés ú j útjára lépett. A
nagy
kva.
Szovjetunió a felszabadulástól
Engedje meg Külügyminiszter kezdve állandóan nagylelkűen táXJr, hogy a magyar-szovjet ba- mogatta u magyar népet a talprátsági, együttműködési és köl- raállásban és az újjáépítésben, e
csönös segélynyújtási szerződés szerződés megkötésével lehetővé
aláírásának második évfordulója tette, hogy-a fiatal magyar dealkalmából legőszintébb jókíván- mokrácia kiemelkedjék
elszigeságaimat fejezzem ki.
teltségéből és a haladó demokraE szerződés megkötésével
ú j tikus népek táborának egyenranfejezet kezdődött a magyar és gú tagjává legyen.
A népeink között a szerződés
a szovjet nép viszonyában. Ez a
szerződés a magyar nép részéről szellemében egyre jobban elmékifejezője volt annak, hosry vég- lyülő barátság és a Szovjetunióképpen szakított a reakciós ma- vezette békefront szilárdsága ad

erőt a Magyar Népköztársaságnak az imperialisták támadásainak, belügyeinkbe való beavatkozási kísérleteik visszaverésébe*
és függetlenségünk megvédéséhez. E barátsági szerződés alap.
ján a magyar nép a jövőben is
teljes erejével kiveszi részét a
békefront közős harcából, az imperialista háborús uszítók minden támadásával szemben, a tartós békéért, a demokráciáért, a
népek szabadságáért.
K Á L L A I GYULA,
a Magyar Népköztársaság
külügyminisztere.

Szakosíts Árpád távirata Nyikolaj Szvernytkhez
N. M. Svernyik Urmak, a Szocialista Szovjet
Köztársaságok
Uniója Legfelsőbb Tanácsa pretidiuma elnökének, Moszkva.
Engedje meg, Elnök Ur, hogy
a
magyar szovjet
barátsági,
együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés aláírásának kétéves évfordulója alkalmából a Magyar
Népköztársaság
Elnöki Tanácsa
és az egész
magyar nép
nevében legőszm
tébb szerenesekívánataimat küld-

Ezek az eredmények fokozzák
j ö n önnek és a
nagy szovjet
népünkben a hála érzését és erőnép minden fiának.
sítik azt a tudatot, hogy az elA magyar nép hálatelt szívvel
ért eredmények továbbfejlesztégondol ezen a z évfordulón is arse, a szocializmus felépítése és
ra, hogy országát öt évvel ezelőtt
a béke megvédése csak a Szova bös Szovjet Hadsereg szabadíjetunióhoz fűződő megingathatotta fel. Dolgozó népünk tudtatlan barátságon és szövetségen
ja, hogy nemcsak szabadságát,
épülhet.
hanem eddigi eredményeit is el.
sősorban a Szovjetunió baráti
Szakosíts
Árpid,
támogatásának és példamutatáa Magyar Népköztársaság
sának köszönheti.
Elnöki Tanácsának elnöke.

Az USA háboms politikájának ujabb kudarca
a szovjei~hinai szerződés
A szovjet-kínai szerződés teljes zűrzavart keltett az atlanti
tömb propagandáját zengő sajtóban. Ebből a szempontból rendkívül
tanulságosak a francia
jobboldali lapok kommentárjai.

Egyesült Államok keletázsiai politikája hat hónap leforgása alatt
már a második súlyos kudarcot
szenvedi.

Sztálin

ebidia Mao-Ce-Tung és a
küldöttség tiszteletére

I. V. Sztálin,
Szovjetúnió
a
minisztertanácsának elnöke február
16-án a Kremlben ebédet
adott
Mao-Ce-Tung,
Kínai
a
Népköztársaság központi kormánya elnöke ós Csu-En-Laj
külügyminiszter tiszteletére. Az ebéden
résztvettek
Mao-Ce-Tung,
Csu-En-Laj,
Li-Fu-Csun.
az
északkeleti kormány helyettes elnöke, Van-Csia-Szian, a
Kínai
Népköztársaság moszkvai nagykövete. Csen-Bo-Da professzor, Azizov, a szinkiangi népi tartományi
kormány elnöke, továbbá
SziuCshian,
Ou-JawCsin,
Bian-

Csan-Ü
táborn/ok, Si-Cse
és
J e-Cse-Lun.
Szovjet részről az ebéden „ következők vettek részt:
Svernyik,
Molofov, Malenkov. Berija, Vorosűov, Mikojan, Kaganovics, Hruscsov, Bulganyin,
Visinszkij,
Var
sziljevszkíj, Mensikov,
Gromiko,
Zerin, továbbá Roscsin. a Szovjetunió kinai nagykövete,
Styemenko hadseregtábornok. Zsigarjev vezérezredes, Jurnasev tengerhagy és Migunov, a Szovjetúnió
kereskedelmi képviselője a Kínai
Népköztársaságban. Az ebéd meleg baráti légkörben folyt le

Háromtagú szovjet postás-küldöttség
érkezett Magyarországra
A Szovjetúnió posta- és távközlésügyi minisztériumának háromtagú
küldöttsége
hivatalos
tárgyalások céljából Budapestre
érkezett. A szovjet posta képviselőinek magyarországi tartózkodása alkalmat nyújt arra, hogy
szakértőink a Szovjetúnió
gazdag szakmai tapasztalataiból merítsenek. A szovjet postások ép-

pen úgy, mint az egyéb foglal.
kozási ágak szovjet dolgozói, tapasztalataik átadásával segítik az
ötéves tervvel kapcsolatban
felmerülő szolgálati
és
technikai
problémák megoldását A szovjet
szaktisztviselők
a
jelentősebb
nagybudapesti
postaüzemeken
kívül néhány vidéki postaszervet
is .megtekintenek.

A vietnámi sajtó a

bakfériumháboru

aitikószitótaek suívos megbüntetéséi

A vietnámi sajtó egyöntetűen támogaíja azt
a szovjet javaslatot,
A baloldali független „Libera- amely szerint Hirohito japán csátion" í g y í r : a
szovjet-kinai szárt és a többi háborús bűnöst bíszerződés világtörténelmi jelen- róság elé kell állítani. A lapok egytőségű esemény. E
szerződés öntetűen megállapítják hogy a jacsak azokat lepheti meg, akik a pán militaristák nemcsak a kínai
saját maguk
propagandájának nép, de minden ázsiai — közöttük
a vietnámi nép — halálos ellenségei.
áldozatává váltak.

A z „Aube", a M R P lapja megállapítja: a nyugatiaik jól tenPÁIÍIS
nék, ha elgondolkoznának Lenin,
RÓMA
A
harmadikutas
„Combat" nek azon a megállapításán, ameA szovjet-kinai szerződés meg.
ininden. kertelés nélkül elismeri: lyet Sztálin sohasem felejtett el:
a szovjet-kinai szerződés
meg- „ A látszat ellenére a történelem kötésének híre nagy zavarba hozdöbbentette a nyugatiakat.
Az Ázsiában érik a leggyorsabban." ta az olasz reakciós és a katolikus sajtót is. A kommunista és
baloldali sajtó viszont egyhangú
lelkesedéssel fogadja a szerzőA Romín Munkáspárt Kszponti B í i o t i s i g a
dóst, hangsúlyozva annak óriási történelmi jelentőségét.
Az
a pértszervaze! felépítése é s a szervezési
„Avanti", a szocialista párt lapja címfeliratában írja: „700 milm u r a kérdéseit t á r g y a s a
lió ember a háború ellen."
A Román
Munkáspárt köz- mek és az angol-amerikai imKOPENHÁGA
ügynökeinek
ponti bizottságának plénuma ele perializmus más
A „Land og Folk", a
Dán
merte a Párc szervezati felépí- ; bűnös tevékenységével szemben.
• rúlyozza
a
határozat, Kommunista Párt lapja, kijelentését és megtárgyalta a szervezeti munka megjavítását célzó hogy a pártszervezet munkája ti: Csak a Szovjetunió köthet
intézkedéseket. A z ülésen hozott megjavítását célzó intézkedések- ilyen nemealeikű és önzetlen szerhatározat megállapítja, hogy az nek elő kell mozdítaniok a Párt ződést, amely oly éles ellentétben
Osztályharc kiéleződése az or- erőinek a növekedését és a Párt áll az amerikai imperialisták álszágban és nemzetközi téren a egységének még
nagyobbfoku tal kötött szerződésekkel, amePárt elé azt a feladatot tűzte ki, megszilárdítását.
A
Bolsevik lyek mindig haditámaszpontok
hogy a legnagyobb mértékben Párt történetének tapasztalatai- átengedését s hasonló engedméfokozza az
éberséget az ellen- ból
kiindulva,
a nagy Sztá- nyeket írnak elő a másik
fél
ségnek a Pártba való befurako lin
tanításait
követve,
a részére.
dási kísérletével szemben és f o Párt teljesíti a szocializmus épíN E W YORK
kozaa aa éberséget a fitois-a ké tésével kapcsolatos feladatokat.
A z U S A valamennyi napilapja
az első oldalon tudósít a SzovPányin szovjet sztahanovista mozdonyvezető jetunió és a Kínai Népköztársaság között létrejött 30 éves szölátogatása az Északi Járómüjavitó NV-nél
vetségi szerződésről. Washingtont elsősorban az egyezmény
Ivan Pányin, szovjet sztahano- százalékra teljesítette normáját.
az a része hozta, zavarba, amely
vista mozdonyvezető,, csütörtökön Amikor megpillantotta a rézből
visszaadja Kínának
Port
Arkészült
tűzssekrényeket,
elmonmeglátogatta az Északi Járóműthurt, Dálnyijt és a csang-osungi
javító NV-t. Hoísozasan elbeszél- dotta, hogy a Szovjetunióban vavasutat. Az amerikai közvéle.
tűzszekrényt acélból
getett a dolgozókkal, köztük K ó . lamennyi
menyre mély benyomást tesz enélettartaczián Desső sztahanovista
ka- csinálják, mivel azok
nek a hatalmas szövetségnek
kánkováccsal és Takács Pál ma- ma háromszor annyi, mint a réz
megkötése és hatalmasan bátotűzszekrényeké,
s
emellett
javí' fossal, az üzem egyik legjobb
rítja
a békéért harcoló erőket.
dolgozójával, aki szerdán
527 tásuk is könnyebb.

kinai

A büntetés legyen komoly intelem

öveieii

az összes fasiszták és
reakciósok
számára, ideértve a francia imperialistákat is.
Közben a vietnámi szabadságharcosok akciói egyre nagyobb méreteket öltenek. A szabadságharcosok
nap mint nap vakmerő és sikeres
támadásokat hajtanak végre Saigonban, a francia expedíciós hadsereg
fellegvárában.

Hifalmss aranyakat 01 ott a francia vasutasok
péntek déli kétórás szfrájMa
A francia vasutasok
a CGT
felhívásária pénteken délelőtt S
órától 10 óráig az egész országban abbahagyták
a
munkát,
hogy tiltakozzanak a kormánynak a békeharc élén járó vasutasok ellen hozott megtorló intézkedései miatt. A sztrájk az
egész országban nagy
sikerrel
folyt le.
Ügyancsak hatalmas méreteket
öltött az északfranciaországi bányászok 24 órás figyelmeztető tö-

megsztrájkja.
A
sztrájkolok
arányszáma sok helyen eléri a
száz százalékot, de mindenütt90
százalékon felül van.
Összetűzésekre került sor a
francia rádiónál.
A
rendőrség
csütörtökön
behatolt
a
rádió
épületébe és letartóztatta a rádió
CGT szakszervezete két vezetőjét.
A rádió személyzete pénteken
ülést tart, amelyen dönt arról,
hogy mű ven módon vág vissza a
rendőri intézkedésekre.

A Szegedi Aismi üsm iti Színház Rádió*iSzvelités 3 PiaínvicMI-kórns
tájismház
műsora
bemiiutíozó hanovarseüyéról
Február 19, vasárnap. Röszke;
Szabad pálya.
Február 21, kedd. Hódmezővásárhely: Hétköznapok hősei.
Február 21, kedd.
Sándorfalva:
Kertész kutyája.
Február 22, szerda. Makó; Hétköznapok hősei.
Február 22, szerda. Mezőhegyes:
Kertész kutyája.

A Magyar-Szovjet Barátság Hónapjára Magyarországra érkezett
állami
orosz
Pjatnylckíj-népi
együttes bemutatkozó
díszhangversenyéről szombaton
este 19
órai kezdet'.el
a Petőfi-rádió
helyszíni közvetítést ad a Városi
Színházból.

Tanulmányozzuk
s $20vjduftiá

hatalmas
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Tagfelvétel a Komszomolban
S z a w a Zik körülnézett a műhelyben,
nem látja-e
valaki,
amint
megáll a
hirdető-tábla
előtt. Nagyon izgatott volt. Szívdobogva olvasta el, immár tized
ezer a hirdetményt: „Tagfelvétel a Komszolban". S az ülés napirendjén elsőként
az ő neve.
Vizsgák előtt sem volt ilyen izgatott.
Valentin Tokin hangja térítette magához:
— A z t hittem, be sem jössz ma
dolgozni — kiáltott rá — gon
doltam, az önéletrajzodat mago
lod, nehogy
belezavarodj, he.
kérdezlek..
S z a w a nem válaszolt. Tahin
mindig tréfásan ugratta. Elba
tározta, megmutatja, mit tud.
Ez j ó felelet lesz Tokinnak.
Szótlanul gépéhez lépett és bekapcsolta az áramot. Meglepetés* készített elő. Be akarta bizonyítani, hogy ú j munkamódszerrel f o g dolgozni és a munkada
rab 'teljes megmunkálását ugyanabban a beállításban végzi el.
Ebédszünetben
körülvették gépét az esztergályo
sok. Az ellenőrző mester gondosan, szinte szőrszálhasogató pon
tossággal méregette a ragyogó
munkadarabokat. S z a w a feszülten, összehúzok, szemmel figyelte őket. Tudta, hogy minden vágása hajszál pontos.
— Nem r o s s z ! . . . Van valami
tehetség a gyerekben — szóit
hosszú
hallgatás
után
Linnik, az egyik idősebb munkás. —
Csak az alátámasztásban van valami h i b a . . . Vigyázz, Szawa.
mert a késtartó fogantyú issza
meg majd ennek a levét!
Szawa lélekzete is elállt ijedtében. Jobban megszorította a
forgácsot vágó kést, de váratlanul halk reecsenéat hallott s ke
zében maradt a fogantyú.
Rémülten nézte a fogantyú helyén
maradt tört csonkot, majd lehajtotta a fejét. A műhelyben
nyomasztó csend leüt.
A brigádvezető
mérgesen rákiáltott, de Linnik
megvédte a fiút:
— N e szidd Szawát — mondotta. — Nem nagy dolog megjavítani, szinte semmibe sem kerül.

Február 20, hétfő.
KOSSUTH
RÁDIÓ
11.40: Elbeszélés. 12.15: Zenekari számok. 13: Szórakoztató zene.
14.15: Könnyű dallamok. 15.30: A
Rádió asszonyrovata. 14.45: Hanglemezek. 16.30: Rádiószeminárium.
II (alapfokú). Az MDP parasztpoIi fikája I. rész. (szeminárium). 17
óra 10: Vonósnégyes. 17.40: Hanglemezek.
17.50: Orosz nyelvlecke
haladóknak. 18.05: Dalolj velünk.
18,20: Bolgár népdalok. 19.40: Falurádió. 19,15: Regén} ismertetés.
21: Tánczene. 22.20: Rádiózenekar.
23: Magyar muzsika.

S z a w a Zik szomorúan ült le
szerszámládájára. Elszorult
a
szíve,
nagyon
magányosnak
és elhagyatottnak
érezte magát. Legszívesebben elbujt volna mindenki előL
Mi lesz a Komszomol gyűlésen?
— jutott eszébe és fájdalommal,
félelemmel gondolt arra, hogy
Valentin Tokin biztosan nekitámad majd. Mily régóta vágyódott a
Komszomolba, s most
biztos nem veszik f e l ! . . .
— Meddig lógatod az orrodat,
pajtás? — hallotta egyszercsak
Tokin gúnyos hangját.
Felemelte a fejét
és meglátta Tokin feléje nyújtott
kezét, amelyben egy csavarhúzót
és franciakulcsot tartott,
— Fel a fejjel, Szawa, gyere,
megcsináljuk a fogantyút! Én
tudom hogyan kell! De mozdulj,
ne lopd az időt! A mester azt
mondta, háromszoros a normád,
minden percért kár. N e busulj,
a fogantyút már úgyis épp ideje volt kicserélni.
Szawának felcsillant a szeme.
Szíve megkönnyebbült.
Félelme
majdnem megszűnt. A műszak
végére a negyedik normát is teL
jesítette. Érezte, tudta, az ember
nincs egyedül, közösségben él,
jó elvtársak között, akik sosem
liogyják cserben.
Távozás előtt
a mosdóban meghallotta Tokin
nak a víz csobogását is túlcs^ngő hangját:
— Már pedig, én felszólalok
S z a w a mellett! Lehet hogy még
nem elég edzett, dehál arra való a Komszomol, hogy nevelje
az e m b e r t . . .
•
S z a w a Zik av -szte.gtiműhely
fonóké — már jóideje párttag —
amint elhaladt az egyik gép melle ti, meglátta a szerszámládán
ülve a kis Szasa
Lobcs-mkót.
Kezében eltört
munkadarabot
tartott és szomorúan, tanácstalanul nézegette.
A műhelyben
egyetlen lámpa égett.
Egyedül
voltak. Szawa visszaemlékező't
arra, amikor ő tartotta k.zében
az eltört fogantyút és úgy érezte egyedül van,a világon. Eszébe jutott Tokiin.
— N e lógasd a
fejed. Mért

nem szólsz a
komszomolistáknak, hogy segítsenek neked tanulni — mondta Szasa Lobcsenkonak.
»
— Nem vesznek be engem a
Komszomolba...
„SclejtgyárosnKk"
hívnak — válaszolta fülig elpi
rulva, szomorúan a fiu.
— Hát az miféle ú j szakma?
— nevetett Szawa. — Dehogy!
Csak még nem tudsz dolgozni!
Tanulnod kell!
»
Levetette kabátját és
Lobcsenkoval a
géphez.
foglalkozott vele, míg a
készült az első hibátlan
sal.
x

odaállt
Addig
fiu eL
vágás-

Nemrég zajlott le a gyár sztahánovistáinak
értekezlete.
A
résztvevők között először jelem,
meg egy jóvágású fiatalember.
Mellén a
Komszomol-jelvény.
Szasa
Alekszamdr
Lobcsenko
volt.

PETŐFI
RÁDIÓ
5.03: Mit főzzünk. 10.15: Cigányzene. 11.10: Gyermekrádió, 15.40:
Két zongora.
16.10: Hangjáték.
16,40: Délutáni hangverseny. 17.20
Február 22, szerda.
Előadás. 17,33: Előadás. 18.10: Eseményjáték. 18.45: A Néphadsereg
KOSSUTH
RÁDIÓ
Híradója. 19.15: Hanglemezek. 19
8.10: Hanglemez. 11.30: Bolgár
óra 40: Egy falu — egy nóta. 20:
Szép esti muzsika. 21: Zccgora. dalok.
11,50: Könnyű dallamok,
21.20: Elbeszélés. 22: Szív küldi 12,15: Fúvószenekar. 13: Balett zeszívnek. 22.20: Könnyűzene.
ne. 14.15: Könnyű dallamok. 14.45:
Az ifjúság hangja. 15,30: Zongora.
Február 21, kedd.
KOSSUTH
RÁDIÓ
16.40: Rádiószeminárium. II. (alap11.30: Hanglemez. 12.15: Cigány- fokú). Az MDP parasztpolitikája
zene. 13: Könnyűzene. 14,lp: Ope- II. rész. (Előadás és konzultáció).
ret részletek. 14.45: Zenekari mu- 17.50: Falurádió.
18,05: Szovjet
zsika. 15.30: Hegedűszámok. 16.40:
19: Cimbalom.
Az elmúlt hét eseményei. 17,10: Da versek és dalok.
'ok. 17.40: Szovjet napok, szovjet 10,15: Rád»ósze mir.árium I. (alapemberek. 17.50: Termelési híradó. fokú).
A szövetkezeti mozgalom
18.05: Az ifjúság hangja.
18,30: gyakorla i kérdései (Szeminárium).
Filmrészletek. 21: Rádiódráma 22
óra 20: Zongora. 22.50: Hangleme- 21: A Rádiózenekar játszik. 22.20:
Vidám játék. 23.30: Tánczene,
zek.
PETŐFI
RÁDIÓ
PETŐFI
RÁDIÓ
6,05: Okosan szeressük a gyer6.35: Dolgozó nők otthon. 9: Szó- meket. 8.30: Operarészietek. 9.15:
rakoztató muzsika. 10.15: Kamara- Cigányzene, 10,45: Délelőtti muzsizene. 10.45: Dalok. 11.10: Mesék. ka. 15.40: Szív küldi szívnek. 16.10:
15,40: Gyermekrádió 16.10: ír.ek- Könnyű melódiák, 16,25: Szovjet
számok. 16.30: Hanglemez.
16.45: hiradó. 16.40: Dalok. 17.15: KívánKönyvszemle. 17: Hanglemez. 17.15 csi mikrofon.
17,30: A rádió esi
Folyókra ok
ismertetése.
17.30: iskolája.
18: Előadás a szovjet
Szomszédnépek dalai. 18.15: Elő- filmről. 18.45: A magyar munkásadás Gorkijról.
18.45: A magyar mozgalom törlénete. Rákosi Másport időszerű kérdései. 19: Rádió- tyás hazatér. (1945.) 19: Közönség
játék. 20: Cigányzene. 20.45: Le- é's zene. 19.40: Egy falu. egy nóta.
mezek. 21: Tánczene, 22,35: Szív 20: Tánczene.
20.55: Hangjáték.
küldi szívnek.
22: Cigányzene.

k i z s á k m á n y o l á s i

A „Rabotnicseszko
Delo" a
Bulgár Knimunisfca Párt lapja
részletesen ismerteti a kapitalizmus visszaállításának és megerősít ésének jugoszláviai folyamatát.
Jugoszláviát az Egyesült Államokkal, Angliával és
Olaszországgal kötött kereskedelmi meg
állapodások sorozata újból a kapitalista nyugat nyersanyagforrásává teszi. A z angol és amerikai tőkések monopóliumot kaptok a szlovéniai bányák bauxit
termelésére, mlg
Jugoszlávia
OlaszországbóL
importál alumi.
niurnedényeket. A bori rézbánya

— a Balkán félsziget legnagyobb
rézbányája — a
gyakorlatban
már amerikai kézbe ment át.
A titoisták az ország gyarmattá változtatásával elvesztették a nép minden támogatását.
Fasiszta Gestapo-rendszerük csak
a hatalmas katonai rendőrségre
támaszkodik. Tito kémbandája
gyarmati kizsákmányolás igájába döntötte az országot. De a
dolgozó nép már megindította
a harcot, hogy lerázza Tito gyűlölt fasiszta rendszerét és visz.
szavezesse Jugoszláviát a szocializmus, a béke és a demokrácia
útjára.

Átnyújtotta megbízólevelét
a kinai m a g y a r követ
Safranko Emánuel
meghatalmazott miniszter,
a
Magyar
Népköztársaság rendkívüli követe Kínában átnyújtotta
megbízólevelét Liu-Sao-Csi-nak,
a
kínai központi népi kormány alelnökének. Safranko követ kíséretében volt Fikert és Simonyi

A moszkvai rádió közölte Dra. got és a népi demokráciák más
De
jasev hírmagyarázó méltatását a országait a Szovjetuniótól.
Magyar-Szovjet Barátság Hó- a magyar nép éppen úgy, mint
a népi demokráciák más orszánapjának jelentőségéről.
nemzetközi
A Magyar Dolgozók Pártja ál- gainak dolgozói, a
tal vezetett magyar nép a Szov- reakció üzelmeire azzal feleltek,
jetunió önzetlen segítségével és hogy még jobban megszilárdítot.
Szovjettámogatásával országában mély- ták barátságukat a
reható demokratikus reformokat unióval.
valósított meg és ezzel biztosíA Szovjetunió és a népi detotta az ország fejlődését a szo- mokratikus Magyarország
köcializmus útján. A szovjet nép- zött ma a legszorosabb baráti
nek a fasiszta barbárok felett kapcsolat alakult ki, amely az
aratott győzelme — amint erre igazi egyenlőség és kölcsönös
Rákosi elvtárs, a MDP főtitkára tisztelet elvén nyugszik. A Szovrámutatott, az ú j Magyarország jetunió az ú j Magyarországnak
megszületésének
kiindulópont- minden téren támogatást nyújiá v o l t A Szovjetunióval való t o t t A két ország között létretestvéri barátság az új Magyar- jött
gazdasági
egyezmények
ország, valamint a népi demo- alapján a Szovjetunió üzemi bekráciák minden más országa bé- rendeléseket, nyersanyagokat —
kéjének, virágzásának és
füg- és különféle árucikkeket szállít
getlenségének a záloga.
Magyarországnak.
Éppen ez az oka annak, hogy
Ilyen viszony természetesen elaz angol-amerikai imperialisták képzelhetetlen a dollár világáa
Tito-banda
segítségével el ban. ahol a marshallizáit
állaakarták szakítom Magyarorszá. | mok a Marshall-terv jármában

műsorszámok:

KOSSUTH-RÁDIÖ
Hanglemezek.
Lapszemle.
Hanglemezek.
Falurádió.
Hanglemezek.
Hírek.
Hanglemezek.
Műsorismertetés.
Hanglemezek.
Lapszemle.
Műsorzárás.

kapsimisía

követségi
tanácsos,
vaüamínt
Flórián titkár.
A z ünnepségen
jelen voDt többek között láo-PoCsu, a kínai népi kormány főtitkára,
Li-Ke-Nung
helyettes
külügyminiszter,
Nieh-Jung,
Csen, a népi felszabadító hadse
reg hellyettes vezérkari főnöke.

Á moszkvai rádió méltatása a Magyar-Szovjet
Barátság Hónapjának jelentőségéről

Állandó
5.00
5.20
j.30
6.00
6.30
7.00
7.20
7.40
7.45
8.00
8.30

a

12.00 Déli haragszó, hirek.
14.00 Hirek.
14.15 Hírek szierbüi.
; 0.00 RádióiskolaI.700 Hirek.
18.40 Hírek németül.
20.00 Hirek. Hangos üjság.
22.00 Hirek.
24.00 Hirek.
0.10 Műsorzárás.

PETÖFI-RADIO
5.30 MHK • negyedóra.
6.45 Termelési lapszemle
5.55 Hanglemezek.
6.45 Műsorzárás.
I.000 Hírek.
II.30 Műsorzárás.
15.00 Rádióiskola.
18.30 Hirek szerbüL
21.00 Mi újság a sportvilág bánt
21.45 Hirek szlovénül.
23.00 Hirek szerbül.
23.45 Hirek szlovénül.

Február 23, csütörtök.
I lemez.
14.45: Hanglemez. 15,30:
KOSSUTH
RÁDIÓ
Zongora. 16.40: Időszerű elméleti
Kassai Géza előadása.
11.30: Vonósnégyes. 12.15: Ének kérdések.
kar. 12.45: Magyar nóták, 13: Köny- 17.50: Falurádió. 18.05: Válaszok a
nyűzene. 14.15: Gyermakrádió. 14 dolgozók leveleire. 19: Tánczene.
45: Szomszédaink —
barátaink. ! 19.15: Rád'iószeminárium 1. (alappro
15,30: A rádió asszonyrova.a. 16.40 fokú). Szocialista hazafiság
Sztálin — a győzelem hadvezére letár nemzei köziség. (Előadás és
c. könyv ismertetése. 17.10: Nép- konzultáció). 21: Rád'óaefteker. 22
dalok, 17,50: Termelési híradó. 18 óra 20: Regényismerte és.
23.00:
óra 5: Népnevelők műsora. 18.30: Hanglemez. 23.30: Magyar nóták.
Uj lemezek. 19: Énekkar. 21: ViPETŐFI
RÁDIÓ
dám óra. 22.20: Bach-művek. 23,20
Szórakoztató zene.
6.06: Az MNDSz tízperce. 8.10:
Hanglemezek.
8.30:
Hanglemez.
PETŐFI
RÁDIÓ
6.35: Tető ől talpig. (Ruhagon- 9.15: Cigányzene. 10.15: Han,sle11.10:
dofc). 8.10: Hanglemezek. 9,10: Ka- í mez. 10.40: Vidám zene.
marazene, 9,10: Szórakozta-ó zene. 1 Gyermekrádió. 15.40: Irodalmi föl! óra. 16.10: Hanglemez. 16,40: Gor10.15: Gordonka. 10.40: Szabadegyházak vallásos félórája.
11.10: donka, gitár. 17: Részletek MonlGyermekrádió. 15.40: Operarészle uszko: Halira c. operájából. 17.20:
lek.
16.30: Szív küldi szívnek. Előadás. 17.35: Szív küldi szívnek.
18.45: Hanglemez.
16.55: Regényismertetés. 17,25: Fo- 18: Énekkar.
lyóiratszemle. 17.40: Magyar nóták 18.55: Az ifjúság hacgja.
19.20:
17.50: Emlékezés Chopinre. 18.45: Zongora. 19,40: Egy falu — egy
Tánczene. 19: Középfokú rádiósze- nóta. 20: Cigányzene. 21: Tánczeminárium. Népgazdaságunk ötéves ne. 22: Dalok. 22.15: A Budapest
terve (konzul éció). , 19.20; H:r,glc- Zenekar játszik.
mezek. 19.40: Musszorgszki j: Boris
Godunov c. operájának közvetítéFebruár 25, szombat.
se.
KOSSUTH
RÁDIÓ
Február 24, péntek.
11.30: Gyermekzene. 11.50: HangKOSSUTH
RÁDIÓ
lemez. 12.15: Cigányzene. 13: TáncII.30: Hanglemez. 11.40: Elbe- zene.
14.15: Uj lemezek. 14.30:
szélés. 12.15: Pénzügyőri zenekar: Hangjáték. 15: Hegedű. 15.30: Szív
13: Könnyű dallamok. 14.15: Hang- küldi szívnek. 16: Úttörők műsora.

fuldokolnak és a
telhetetlen
amerikai monopoltőke behódolt
csatlósaivá válnak. A
magyar
nép oltalmaaóját és barátját látja a Szovjetunióban, mert tudja,
hogy a vele való együttműködés
az ország biztonságának és virágzásának legfőbb záloga. Mint
Gerő Ernő mondotta, a Szovjetunió baráti és önzetlen támogatásával a magyar nép bátran és
határozottan halad a szocialiamus építése útján.
A z új Magyarországot a Szovjetunióhoz fűző testvéri barátság
kötelékei napról-napra
erősöd,
nek. Ez különösen szembetűnően
nyilatkozott meg azokban a napokban, amikor az egész haladó
emberiség a dolgozók nagy vezérének és tanítójának, Sztálinnak 70. születésnapját ünnepelte.
A szovjet nép tiszta szívből
további jó sikert kíván a magyar
népnek új, szabad élete építésében.
16.40: Tanuljunk énekszóra oroszul! (Majá Moszkva). 17,10: Vonósnégyes. 17.40: Szovjet napok —
szovjet emberek. 17,50: Termelési
híradó. 18.05: Falurádió. 19: Táncok aa operettben. 21: Keringő est.
22,20: Tánc éjfélig.
PETŐFI
RÁDIÓ
6.05: A kisgyermek egészsége.
8.10: Hanglemezeid. 8.30: Hanglemez. 9: Román muzsika. 9,45: Görög gyermekek
műsora.
10.15:
Könnyű dallamok. 11: Délelőtti
hangverseny. 15: Tarka muzsika.
16:
Színházi közvetítés.
18.45:
Hanglemez. 19: Rádiójáték.
20:
Szép esti muzsika. 21: Szovjet kórusok. 21.20: Zci-gora.
22: Előadás.
Február 26, vasárnap.
KOSSUTH
RÁDIÓ
7: A magyar rádió üdvözli a
Sztahanovisták Elteő Országos Tanácskozásának résztvevőit- Utána:
Hanglemezek. 8.30: Szív küldi szívnek. 9: Fejíörő sé a Zenopotámlábao. 10: Magyar muzsika.
10.45;
Külügyi negyedóra. 11: Folytatásos játék.
11.40: Zenés vasárnap
délelőtt. 13: „Zenés posta". 14.15:
Ünnepi
hanglemezek.
15.30:
Shakespeare vígjáték. 15.35: Szovjet dalok és versek. 17.10: Sporthan:gképek. 17.40: Falurádió.
19:
Tánczene. 20.20: Hangképek e vasárnap sportjáról. 21: Vidám dalok.
22.20: Szimfónlkus hangverseny. 23; Magyar zene. 23.40: Magyar nó ák.
PETŐFI
RÁDIÓ
8: Szórakoztató muzsika. 8.30:
Falurádió. 9: Magyar nóták. 9.30:
Hanglemezek.
10: Szórakoztató
zene. 10.45: Előadás. 11.15: Gyer
mek műsor, 11.30: Hangjáték, 12:
Hanglemezek.
13,30: Hegedűverseny. 13.50: Hanglemez. 14: Kacagó muzsika. 15: Elbeszélés. 15,20:
Kettősök. 15.45: Vasárnapi krónika.
16: Zenés mesejáték,
16.40: Kérdezz — felelek.
17: FoIyóiratismerte'és. 17.40: Tánczene 18: Szív
küldi szívnek. 18.45: Dalok
19:
Az ifjúság hangja.
19.30: Vidám
operett. 22: Színes szőttes.

Szombai. 1950. február 18.

(Folytatás a 2. oldalról).
teremtsen magának, hogy befő
lyást tudjon gyakorolni a ma
gyar politikai, gazdasági életre.
Ezenkívül az is szándéka volt,
hogy kém és romboló tevékenysége számára itt bázist teremt,
sen. Ennek a hármas célnak ér
dekében Ogilvy, amikor Buda
pestre érkezett, magával hozta az
úgynevezett Telcom tervet.
Ennek a lényege a z volt, hogy
az ITT-konszern a magyar pos
ta telefon és távíróhálózatát új
jáépíti, azzal a kikötéssel, hogy
a kölcsön visszafizetésének teljes ideje alatt — Uz évig egy.
egy amerikai bizottság útján itt
a magyar posta működését ellenőrizheti. Mikor a minisztérium
a tervet elutasította, Ogilvy utasítására és tőle függetlenül és

kerülő utón tettem lépéseket a
terv megvalósítására.
Olti: ö n ezekről a kerülő utakról tájékoztatta az amerikaiakat?
Geiger: Teljes részletességgel.
Olti: Hogyan jut atták ki ezeket a bizalmas jellegű adatoka .
mert nem hinném, hogy postára
merték volna tenni.
Geiger:
Ezeket a
bizalmas
adatokat, tehát ugy a havi kém.
jelen ést, mint az egyéb bizalmas természetű
kérdéseket a
budapesti amerikai
missziónak
adtuk, majd később a békeszerződés megkötése után a követ
ség futárpostája vitte Newyorkba és ugyanezen az uton érkéz
tek a newyorkí konszerntől azok
a titkos
utasítások, amelyek
alapján itt a szabotázs- és kém.
tevékenységet végezni kell.

G e i g e r hadititkokat is elárult
az a m e r i k a i a k n a k
Olti: Ezek az utasítások olykor rejtjelzett utasítások voltak?
Geiger: Több esetben.
Geiger ezután elmondta
Do.
mokos beszervezésének körűimé
nyeit, majd arról
számol be,
hogy Pinkey amerikai kém szá
mára is szolgáltatott adatoka',
melyeket hivatalos Személyektől'
kapott. Küldött olyan bizalmas
természetű rajzokat is, amelyek
a vasúti kábelrendszer
hároméves tervéről, melyek a honvédelem szempontjából elsőrendű
fontosságúak. M a j d részletezte
Vogelernek átadott kém jelentéseinek tartalmát, valamint a jelentések eljuttatásának módját.
Olti:
Vogeler utasítására öu
milyen gazdasági és katonai adatokat szerzett meg? Természetesen mindent
nem f o g tudni
felsorolni, de a legfontosabbakat.
Geiger: A következő kémadatok
beszerzésére
emlékszem:
1949 novemberében Vogeler uta
sítására megszereztem a Gazdaság^ Főtanács szervezetére, működésére és vezető személyeire
vonatkozó kémadatokat.
1949
februárjában Vogeler arra utasított, szerezzem meg az iparügyi és a
közlekedésügyi minisztérium szervezetére és
be
osztására vonatkozó kémadatokat. Ugyanakkor közöltem, illetve tájékoztattam arról, hogy
Radó Zoltán főosztályvezető, aki
a gyárral közvetlen összekötte.
tésben állt, milyen ember és milyen tulajdonságai vannak. A z
után 1949 májusában Vogeler
utasítására engedélyt szerezteti;
a Tungsram gyár látogatására.
Ezt Radó Zoltántól
szereztem
meg.

hogy tulajdnképpen mi az, amit
a Tungsram gyárt.
Geiger elmondta, hogyan folytatta tovább a kémkedést a Ra
dar ügybein, majd részletesen ki
tért arra, hogyan szöktették ki
Vogelerrel és
P„adó Zoltánnal
együtt külföldre Blum Erzsébe.
te , aki igen fontos kémadatokat,
köztük a Magyar Posta telefonhálózatának térképét is kivitte
magával.

A szovjet szállítások
szobotálása
Ge'ger: 1949 augusztusa
és
•októbere között,
emlékezetem
szerint, Vogeler utasítására megszereztem az ő részére a magyar
állam és a Szovjetunió, valamint
a magyar állam és a többi népi
demokráciák között folyó gazdasági tárgyalésokra
vonatkozó
kémanyagot. Ugyanúgy a Tungsram és az Orion gyárakra vonatkozó kémadatolcat és a Philips konszernnek a magyar
illámmal megkötött szerződésére
ve-átkozó kémadatokat.

Geiger Imre 1949 májusában
Londonban járt és 118 iratból
élűé kém irat-gyüjteményt
viitt
magával. Elmondja, hogy tudomása szerint Vogeler rajta kívül Radót, Gergely ödönt,
az
Elektro-Impex
vezérigazgatóját
és Sanders Edgár angol kémet
is felhasználta,
aki a
Standard-gyár könyvelési
ellenőre
volt, bár sem az elektromos iparhoz, sem a könyveléshez
nem
értett.
Geiger a titkosain — rejtjeles
táviratokban vagy
pedig
az
amerikai követségen keresztül —
Olti:
Vogeler közölte önnel, küldött híreken kívül a rendes
is
becsúsztatott
hogy miért éppen a Tungsram levelezésbe
olyan adatokat, melyeket
az
gyárba kell engedély?
Geiger: Igen. Tudtam, hogy amerikaiak felhasználhattak.
ipari kémkedésről van szó. őket
A szabotázsmunkára
Geiger
az érdekelte, hogy egyrészt meg- az első utasítást Pinkeytől kapállapítsák, hogy a
Tungsram- ta. Beszámolt aljas és
gálád
gyár folytatja-e a Radar készü- szabotázscselékményeiről,
amelékekhez való csövek gyártását,
lyeket a magyar nép ellen
elmásrészt pedig
az érdekelte
követett. Külön 'kiemelte pénz*
őket, hogy a Tungsram gyárban
ügyi és műszaki szabotázscselek.
a kutatás tulajdonképpen milyen
menyeit.
Elmondotta többek köirányban történik. Meglátogat,
tuk a Tungsram gyárat és iU zött, hogy a Szovjetunióba meés rádióVogeler, Sanders és
Cook az nő automataközpont
előlegeket
egyes műhelyek meglátogatása szállításokra kapott
soráin részletesen megbeszél' ók, Ogilvy és Pinkey utasítására a
hogy az őket katonai szempont török export céljaira használták
ból érdeklő
műszaki kérdések fel. Szabotálták a szovjet munpénzt
hogyan állanak, a szerszámke kát, az e célra felvett
szítő műhelyben különösen sok másra fordították. Igyekeztek a
időt töltöttek, mert meg akar gyárat lassan, észrevétlenül el
, — <•
—- o a
ták állapítani a szerszámokból, sorvasztani,

Az a m e r i k a i a k kétféle politikája
a Standard-gyár termelésénél
Olti: Mi volt a második
világháborút közvetlenül megelőző
időben az amerikaiak termelési
politikája ebben az üzemben?
Geiger: A második világháborút megelőző
időben a politika
az volt, hogy a termelést minden eszközzel fejlesszük.
Olti: A z amerikaiaknak
a
háború alatt, tehát a fas'szták
elleni háború alatt volt-e kapcsold tuk a gyárral közvetve?
Geiger: Volt kapcsolatuk.
Olti: Hogyan ?
Geiger: Idedelagálták a berlini
Standard gyáraknál
az-

előtt működött megbízottjaikat.
Olti: Ez a szlemély érintkezett valami módon az
amerikaiakkal a háború alatt is?
Geiger: Németországban.
Olti: Oda
amerikaiak
nem
igen utazhattak be.
Geiger: Akkor,
amikor
az
ameriaiák már beavatkoztak a
háborúba, nem.
Olti:
De itt adatok vannak
arra, hogy akkor is érintkezett.
On nem tud arról, hogy Behn
ezredessel Svájcban többször ta
lálkoztak?

Geiger: Azután, amikor már
Amerika belépett a háborúba.
Olt!: Es ekkor sem változott
az utasítás, hogy esetleg csökkenjen ennek a gyárnak a termelése ?
G«iger: Ez
végig
tartott,
egészen a háború végéig.
Olti: A z Önök gyára 1947—
48—49-ben hány százalékig volt
kihasználva kapacitás tekintetében?

Geiger: Körülbelül 40—50 szá- kpám utasításait szerezte meg.
zalékra.
Justh kémszolgálataiért anyagiakat kapott
Geiger ezután elmondta, hogy
Sanders havi 50.000 forintot
a gyáron belüli
szabotázsaiinak
íordított kémkedésre
legfőbb eszközei voltak a mühelyátköítöztetések,
amivel
a
Sanders vallomásában előadta,
tervszerű munkát erősen gátol- hogy külföldre szöktetett több
ták. Beszámolt arról is,
ho^y ügynököt. A pénzeket Sanders a
a gyáron belüli szabotázs mun- Nemzeti Banknál letétbe helyekába bevonta Budai Lajos
fő- zett összegekből vette fel. Havi
fizetése 20.000 forint volt.
de
mérnököt és Cverdli tudóst.
olykor 50.000 forintot is
vett
fel. Majd i f j . Scheuer Róbert begondosan vigyáztak
szervezéséről vallott Sanders.

Az amerikalak
a jugoszláviai szállítmányok minőségére
A z elnök kérdésére
Geiger
elmondja, hogy az újítómozgalom fejlődését minden igyekezetükkel gátolták. A Szovjetunió
részére történő szállítások alkal.
mával az automata-központokba
foszfor-bronz anyag helyett alumínium-bronz pótanyagot hevítettek s ezzel a központok élettartamát egyharmadra csökken,
tették. A csomagolásnál olyan
rendszert alkalmaztak, hogy a
berendezések nagyrésze a szállításkor megrozsdásodott és hasznavethetetLeimé vált.
Olti: A Jugoszlávia felé történő szállítások tekintetében
is
ilyen szabotáló utasításokat adtak ki, v a g y ellenkezőleg?
Geiger: Ellenkezőleg. A jugoszláv szállításokra 1948 júniusában Pinkey azt az utasítást adta, hogy az összes, még gyárban
lévő hátralékos szerelvényeket a
legsürgősebben
szállítsuk ki,
mert az amerikai kormánynak az
az érdeke, hogy a Jugoszláviában felszerelt automata
központok minél előbb üzemképesek
legyenek. Sőt, azt is vállalta és
ezt Pinkey közölte velem
—,
hogy amennyiben "Jugoszlávia
nem fizetné meg ezeket a pótszállításokat, azt a Standard-konszern f o g j a a budapesti gyárral
szemben rendezni.
Ezután Alapi népügyész tett
fel kérdéseket Geigernek, majd
a védők következtek.

kémszolgálathoz. Éppenúgy, mint
Geiger, befurakodott a
Pártba
és felvette londoni kémismerőseivel a kapcsolatot. Beszélt arról,
hogy a British Council egyik
tisztviselőnője intézte az angol
kéemszolgálattól származó
fizetése ügyét, mert a British Council Magyarországon aktív kém.
tevékenységet folytat. Geigerrel
1948 októberében került közelebbi kapcsolatba. Majd megismerkedett Vogeler Róberttel s számos bizalmas természetű anyagot
szolgáltatott neki. A z amerikai
bizottság Scudder nevű vezetőié
1949 májusában szervezte be
amerikai kémezolgálatba is. Ennek fejében a Standard-gyár vezérigazgatói állását
ajánlottál:
f e l neki.

Ezután Radó elmondja, hogy
kémtevékenysége során különböző üzemekről, így az
Egyesült
Izzóról, a Philipsről, az Államvasutaikról stb. adott jelentéseket. 1949 szeptemberében beutazási engedélyt szerzett Vogelernek, noha ezt a magyar hatóságok többször megtagadták.
Ö
szerezte am útlevelet Blum Erzsébet kémnőnek is, ő adott engedélyt Geigernek titkos iratok
külföldre vitelére. Tudomása volt
arról, hogy Geiger ég
Vogeler
nagyszabású szabotázscselekményeket folytainak a
Standardgyárban, különösen a
Szovjetunióba és a népi demokráciákba
irányuló száHítáisokkal kapcsoRadó Zoltán a British
latban. Miikor a Standard-gyár
Council kémtevékenypárt
titkára felkereste és közölte
ségéről
vele, hogy a Standardban kifeRadó Zoltán másodrendű vád- jezetten szabotázs folyik,
nem
lott elmondotta, hogy 1945 au. tett intézkedést.
!
gusztusában jött MagyarországVégül elmondta, hogy ScuddeT
ra az Intelligence Service utasítására. Londoniban trockista kap. Ígéretet tett neki: ha leleplezik,
csolatai révén került az
angol akkor külf öldre szökteti.

Olti: Mit tud a
Standardgyárban folyt szabotázsról ?
Sanders: A Standard-vállalat
igen fontos szerepet töltött be
Magyarország gazdasági életében. Éppen ezért az amerikai ér.
dekeknek nem felelt meg
az,
hogy a Standard-gyár fokozza a
termelést. Ezért az ISEC, valamint az amerikai vezérkar és az
amerikai kormány —
amelyek
együtt dolgoztak —
elhatározták, hogy a termelést akadályozni f o g j á k ott, ahol csak
lehet.
Amikor 1948 októberében Cald.
well ezredes, aki az ISEC fővégrehajtó tisztviselője volt, Buda.
pestre érkezett azokkal a tár*
gyalásokkai kapcsolatban, amelyek a Standard és a magyar kor.
mány között voltak folytatandók,
titkos ülést hívott egybe a Gellért-szállóba. A jelenlévők
voltak: Vogeler, az ISEC képviselője, Geiger, a budapesti Stan*
dard-gyár vezérigazgatója és én.
"Ennek során Behn ezredes megmondta előre azt, hogy az I S E C
az amerikai vezérkar utasítására
nem tartja fontosnak azt, hogy a
budapesti Standard-vállalat ter_
mélése emelkedjék.
Éppen ezért Geiger, ém és Vogeler tervünk meg mindent annak érdekében, hogy a termelés
csökkenjen éo a küátásba helyezett egyezmény megkötését any_
nyira halasszuk el, amennyire
csak lehet. Azt, hogy aiz ISEC
milyen szoros kapcsolatban van
az amerikai katonai szervekkel,
világosan mutatja, hogy a legfőbb helyeket magasállású katonatisztek töltik be.

Végül a termelés vonalán elkövetett
saabotázsökről
vallott
Sanders Edgár. Elmondta, hogy
Pinkey, 1947 nyarán utasítást
adott Ge'gernek, hogy selejtes
yagy
elavult anyagokat haszSanders az angol kémszolgálat
náljon annak az automata telefonközpontnak az építésénél, mem a g y a r o r s z á g i terveiről
lyet a Szovjetunió számára kéEzután Sanders Edgár vádlót." kai szempontból aláaknázzák. Az szítenek.
tat vezették elő. Sanders elmond- angol kémtevékenység központja
Ezután Alapy népügyész tett
ta, hogyan szervezték be kém- az angol követség volt.
fel
kérdéséket.
szolgálatba, majd 1945. évi maMajd Sanders beszámolt
argyarországi küldetéséről beszélt. ról, hogyan került kapcsolatba
Alapy: ön azt vallotta, hogy
A z volt a feladata, hogy kéon- az amerikai kémszolgálattal
is. az Ön kémszervezete érintkezés,
anyagot szerezzen be katonai és A z amerikaiakat főleg a
szov- ben volt bizonyos
jobboldali
gazdasági
vonalon,
valamint jet és magyar csapatok ereje ér- csoportokkal.
Nevezze
meg,
hogy vidéki utazásai során csen- dekelte. Vogeler megbízta, hogy hogy kik voltak ezek?
des propagandát fejtsen ki az figyelje meg a magyar-osztrák
' Sanders: Egyszer például beangolszász oldal mellett. A z an- és a magyar-jugoszláv határ köszélgetésünk közben
Redward
golszászok célja ezidőben az volt, zelében tartózkodó csapatok létazt mondta nekem, hogy neki
hogy törést idézzenek elő a Kom- számát.
személyes barátja volt az akkorimunista Párt és a kormány köSanders elmondotta, hogy an- ban a Kisgazda Pártban
lévő
zött, remélve, hogy a Kommugol felettesei is tudtak arról Kovács Béla s az egész csoportnista Pártot lei tudják szorítani
hogy az amerikaiaknak is kémke- ja.
a kormányból, továbbá, hogy
dik. Majd előadta, hogy Geigerszakadást idézzenek elő a SzovAlapy: És azonkívül még.
től megkapta a magyarországi
jetunió és Magyarország között.
Sanders: Azonkívül még azt
távközlési hálózat térképét, meSanders felső kapcsolata előbb lyet átadott Bisde angol légügyi is elmondta nekem, hogy EdgeOrov őrnagy, majd Bladeback attasénak. A térkép pontosan fel- combe akkoriban a misszió paőrnagy volt, míg az angol misz tüntette a hálózat
sebezhető rancsnoka volt, egy délután kokszió Magyarországon
tartózko- pontjait. Geigernek havi
a
Kisgazf^
2500 tail-partit adott
dóit. Reward angol kém hoz-ta forintot folyósított. Dr.
Justh Párt jobbszárnyának vezetői rékapcsolatba dr. Justh István plé- Istvántól először 1947-ben ka- szére s jobboldali szociáldemobánossal Mikor az angol misszió pott adatokat a szovjet csapatok kratáknak. Ezenkívül még azt Í3
eltávozott Magyarországról, San- mozdulatairól és számairól, to- tudom, hogy az amerikai követders leszerelt s a londoni had- vábbá különböző hadiüzemekről ség tanácsosa 1948
november
ügyminisztériumban Bartley ne- Ezenkívül Justh gazdasági kém- elején tőlem megkérdezte,
ilsvű kapitánytól kapott utasítást
adatokat is szolgáltatott neki és meiiink-e olyan
százszázalékoarra, hogy vissza kell térnie Busegített elbujtatni a Romániá- san biztos utat, amelyen kereszdapestre. 1947-ben felvette a
ból Magyarországra illegálisan tül embereket az országból ki
kapcsolatokat Henry angol őrátjött nyolc angol és amerikai lehetne vinni. Ennek az útnak
naggyal. Ekkor vidéken utazgaügynököt, akik előzőleg Romá. azért
kellett
százszázalékosan
tott s adatokat szerzett a szovfolytattak kémtevékenv biztosnak lenni, mert az az emj e t katonai erőkről, a
magyar niában
-t órrcsf. "Rciworrtt
ké-í* 103* ber, akit ő ki akart csempészni
honvédelemről, a gazdasági vióta
van
ismeretségben
Justhtal, Peyer volt,
s mint ő
akko*
szonyokról, a parasztok és munaki. mielőtt pap lett volna. ka. mondta, ez az ember igen haszkások hangulatáról.
+ona.ti®tt volt az osztrák-ma <rv>- nos lett volna az ő számukra
Mikor világos lett, hogy
a hadseregben. Justh hozta össze s talán még a jövőben is nagy
demokratikus
erők maradnak Sanderst Scitavszky Mariettával hasznát veszik.
kormányon, az angol-amerikai e vott horthysta belügyminiszter
Végül Olti tanácselnök a tár.
politika Magyarországgal szem- lányával és Vas Káro-tv vol v főben megváltozott. Ezután kém- ispánnal. Előbbitől a fűzfői gyár- gyalást berekesztette s a tárgyakapott, lás folytatását ma reggel 9 óráadatokat kezdtek gyűjteni, hogy ra. vonatkozó adatokat
az országot gazdasági és politi- utóbbitól a kormány bizalmas f ő . ra tűzte ki.
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Párthérek

NAPIREND
FEBRUÁR 18, SZOMBAT
TOVÁBBI ENYHE IDÖ
Mérsékelt északnyugati szél. ke.
vés felhő, helyenként reggeli köd,
gyenge éjszakai fagy. A nappali
enyheség tovább tart.
•
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor
Sztálingrádi csata, II. rész.
Korzó Mozi 6 és 8 órakor:
Dicsőség útja.
Fáklya (Széchenyi) Filmszínház
5, y27 és 8 órakor:
Magyar Híradó
Szovjet Híradó.
Dicsőség neked Moszkva (színes
film).
Magyar-Szovjet Társaság mozija
február 17-én, pénteken, Röszkén
játssza a „Harmadik csapás" című szovjet filmet.
SZÍNHÁZ:
Február 18-án: Gerolsteini -nagyhercegnő. Bérletszünet.
Február 19-én délután: Gerolsteini nagyhercegnő. Bérletszünet.
Február 19-én este; Gerolsteini
nagyhercegnő. Bérlertszünet.
Előadások kezdete délután 3 órakor és este fél 8 órakor.
MUZEUM
nyitva
vasár- és
ünnepnapokon 9 órától 13 ó r áig
hétköznapokon 9 órától 14 óráig.
A SOMOGYI KÖNYVTAR nyitva köznapokon 9-től 18 óráig.
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTAR
reggel 8 órától este 7 óráig van
nyitva
köznapokon.
Köoyvköicsönzés d. e. 8-tól 1 óráig.
SZOLGALATOS GYÓGYSZERTÁRAK. Barcsay Károly: Sztálinkőrút 32. Bulcsú Barna: Kálváriatér 7. Dr Löbl örök. Kenéz E. : Klebelsberg-tér 4. Telefon 35-04. Selmeczy Béla: Petőfi-rtelep IX. 489.
X

A HALÁSZ- és horgászjegy illetékek mértékéről rendeletet adott ki
a pénzügyminiszter. E szerint a ha/ászjegy illetéke 30 forint, a halászsegédjegy, horgászjegy illetéke 15
forint. A hatodik életévüket betöltött, de a 18. életévüket még el nem
ért fiatalok részére kiadott horgászjegy illetéke 5 forint.
A JOGASZ SZÖVETSÉG rendezésében hétfőn, 20-án este 6 órakor
dr Ágai Dezső elvtárs, városi tisztifőügyész tart előadást „Alkotmányunk és a gaadasági jog" címmel.
Az előadás helye az ügyvédi kamara, Sztálin-körúi! 57. szám alatti
helyisége. Minden érdeklődőt szívesen látnak.
x A CSONGRÁDMEGYEI NÉPBOLT NV dolgozói a görög gyermekek segélyezésére 1950 február
18-án este 8 órakor a Hungária
szálló összes termeiben
tánccal
egybekötött műsoros estet rendeznek, melyre szeretettel várják Szeged összes dolgozóit. A Népbolt
kuMúrgárdája
nagy
meglepetést
tartogat az estjükön megjelenő
vendégeknek. Jelenetek a Népbolt
napi életéből.
A DESZKI GÉPÁLLOMÁS vasárnap délután 4 órakor élmunkásavató és juta'ortíkioszó ünnepséget rendez a Magyar Dolgozók
Pártja deszki szervezetének helyiségében. A jutalmakat a DÉFOSz
Országos
Központjának küldötte
adja át. Az ünnepség keretében a
deszki és a sza ymazi gépállomások kulttírgárdái közös műsort
adnak.

Egyéni tanulóink figyelmébe!
Felhívjuk azokat az új egyéni tanulókat, akik eddig a Párttörténet
egyéni tanulásán vettek részt és
még nem kapták meg az új beosztásukat, február 18-án, szombaton
y212 ésj£5 óra között a Pártoktatás Házában feltételílenül jelenjenek
meg.
Oktatási Osztály.
EGYÉNI TANULÓINK
FIGYELMÉBE;
Felhívjuk azokat az új egyéni tanulóinkat, akik eddig a Párttörténet
egyéni tanulásán vettek részt, hogy
az alant közölt konferencia sorrendjében a Pártoktatás Házában jelenjenek meg:
Pénteken: Dimitrov.
Szombaton: Petőfi és Marx.
Az elvtársak megjelenését szerdán, csütörtökön és pénteken 5 és
8 óra között, szombaton 4 és 8 óra
között kérjük.
Oktatási Osztály.

HÍREK

Ifi-napok, szombat:
Dohángyár, délután 1 óra; Sípos
Géza.
Szegedi Kender, délután 2 óra:
Bába Piroska.
Posta, délután 6 óra: Ábrahám
Sándor.
Magyar Kender, délután fél 3
óra; Vukszán László.
Ládagyár, délután fél 1 óra; Kuszin
Miklós.
Ifi-napi előadóink, tanulókör- és
szemináriumvezetők, hatheles MiNSziskolát végzettek részére ma délután 6 órakor értekezletet tartunk
a MINSz-székházban. Kérjük a pontos megjelenést.
MINSz Nagyszegedi Titkárság.

A PEDAGÓGUS
BÁBSZÍNHÁZ
(Dugonics Gimnázium) szómba on
és vasárnap délután 3 órakor új
műsorral, díszlétekkel
előadást
tart.
Munkaerőtartalékok
x VÁSÁRI HIRDETMÉNY. SzőHivatalónak Hírei
reg községben országos állat- és kirakodó vásár lesz 1950 február 19Jelentkezzenek helybeli
alkalén Vészmentes helyről szstoálysze mazásra kőművesek, ácsok, kötélrű marhalevéllel minden állat felgyártók, szíjgyártók.
hajtható^ Elöljáróság.
CIMBALOM, jó állapoílban lévő
sohunüa márkájú eladó. Ugyanott
báUrüha is. Cím: Somogyi-telep
I. u. g.
6675

{FŐNÜL- ES RÖVÍDflRUBOLTBÜN
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Nagyszegedi
nvasa az M H K sportmozgalomra

Ifjúmunkások, dolgozó par-asztif- erejér, kitartását, hogy a gyárban,
a gép mellett, a földeken és a tajak, diákok!
Pártunk Központi Vezetőségé- nulásban kimagasló eredményeket
nek a munka versennyel kapcsola- tudjon elérni. A béke megvédésétos határozata után. dolgozó né- hez, az ötéves terv biztosításához,
pünk és ifjúságunk hatalmas erő- éle erős, vidám ifjúságra van szükvel fagott hozzá
az ötéves terv ség, .olyan fiatalokra, akik le tudsikeres beindításának végrehajtása ják küzdeni a nehézségeket, akik
érdekében a munkáihoz, ötéves ter- szív résen és keményen tudnak küzvünk hazánkban lerakja a szocia- deni, harcolni, népük, ifjúságuk s
lizmus alapjait, biztos, boldog jö- a világ dolgozóinak imperialistaelvőt biztosít a magyar ifjúságinak. ienes harcában.
ötéves tervünk biztosítéka a bé„ A Bolsevik Párt micidlg arra
ke. az, hogy dolgozó népünk és tanította a Komszomolt, hogy erős,
ifjúságunk a gyárakban, a földe- életvidám fiatalokat neveljen, akik
ken, a termelés és a tanulás front- növelni tudják a haza erejét, és
ján megállja a helyér, és tudatá- meg is tudják védeni az ellenség
ban legyen annak, hogy minden
munkájával hazánk és a béketábor ámadásaivai szemben."
A magyar Ifjúság az élet minden
erősödését a békéért
folyó harc
Sikerességét támogatja.
területén példaképének tekinti
a
A békéért folyó harc megköve- Szovjetunió BOi'sevik Pártjánrlk
teli ifjúságunktól a béke megvédé- hős ifjúságát, akik évről-évre be.
sére való felkészülést, aal. hogy a bizonyító ták, hogy a sportmozgasportco keresztül rendszeres test- lomban is felkészültek hazájuk
edzéssel, a sportolási lehetőségek, építésére és mindenkor készen áílkihasználásával erősítse
akarat- mik. hogy szeretett hazájukat, ha

kell, harccal is megvédjék mlndeű
alja's támadás ellen.
A Munkára Harcra- Kész sportmozgalom segú bennünket feladatainkra való felkészülésre, hogy
erős, egészséges, szellemileg és test-Heg erős ifjúságot tudjunk nevelni hazánk és a béketábor számára.
Ezért minden becsületes szegedi
fiatal, aki becsüle eseti fel akar
készülni
a reáváró feladatokra,
részt kell vennie a Munkára Harcra Kész sportmozgalomban, hogy
bebizonyítsa: ezzel is valóban hozz-á akar járulni ifjúságunk boldog
jövőjét szolgáló ötéves tervünk sikeréhez. ahlhoz, hogy a magyar ifjúság és ezenbelül Nagyszeged ifjúsága Lenin elvt árs mégha ároeása szerint a szocializmus építésének rohamesapatává váljon, készen
mindenkor arra, hogy keményen
harcoljon a békéért.

Az E D O S z - M ó r á v a l játszik barátságos mérkőzést vasárnap
az SzSzMTE

Ökölvívás
Vásárnap délelöit H óraikor bonyoLLjóík ie az ÉDOSz-Móra—Békéscsaba
NB. IIT.-as
ökölvívó
mérkőzést
a móravárosi kultúrházban. A móravárosi együttes «
következő keretet jelölte ki a mérkőzésre. Légsúlytól felfelé: Klein,
Hegykői, Lupsa, Kovács,
Hegedűs. Gál, Gyémánt, Redenczky I *
Vince. Szabó, Sülé. A Textil Gyulán küzd
a bajr.öki pontokért.
Légsúlytól felfelé a kieret a következő: Frank, Sánta. Dóra, Bánfi,
Dobó, Rácz. Nagy, Bunkóczi. Hegedűs, Meggyesj. I „ PapóB, Zsiga,
Kocsis. Varga.

Szakszervezett hireh

MlNSz-SzlT

Fájdalomtól megtört szívveli
tudatjuk, hogy BÁDÓ FE '
RENCNE szül. Posztós Margit9
életének 38.ik évében hosszú ős™
kínos szenvedés után 1950. évi
február hó 17-én elhunyt. Temetése február hó 19-én délután 3 órakor a Dugonics-temető halottas házából fog eszközöltetni. Gyászoló férj és
5 szülei.

február 18.

A MiHSx

A bajnokságra készülő SzSzMTE Király. Tartalék: Honti. Vasár,map
TÖBB, MINT SZÁZ résztvevő vasárnap délután az ÉDOSz-Mó- több ifjúsági játékost is kipróbál
nagy érdeklődése mellett tartót ák rával játszik barátságos mérkőzést. az SzSzMTE. Sor kerül Bachmann,
meg Deszken a legutóbbi Szabad A móravárosi együttes vissza akar Eszteleczlkj. Heretik, Rimóczl, HorAz
Föld Téli Estél. Ez alkalommal a I vágni a Téli Kupa alkalmából el- váth és Csányi játékára is.
deszki gépállomás filmen mutatta, szenvedett nagy gclaranyú vére- összecsapás 3 órakor kezdődik az
1 órakor az
aésjóért. A csapat több játékost új szegedi pályán.
be a szovjet kolhozok é j é é t , a m i t igazolt, az edzésekben is sokkal SzSzMTE I. osztályú csapa,;a a II.
a deszki dolgozó parasztok nagy jobban előrehaladtak, mint janu- osztály második helyezőjével, a
árban. A szakszervezetiek két játé- Szilcrával méri össze tudását. Ez
örömmel fogadtak.
új csapatot a találkozó 1 órakor kezdődik. Az
VASÁRNAP DÉLELŐTT 10 óra- kosuk kiesése után
próbálnak ki. Vasárnap így áll fel NB. II.-es játékosok fél 3-ra, a
kor a Kübekházi DÉFOSz szerve- n csapat: Cserhalmi — Szabó, Bé- kerületi I. osztályú játékosok, vazet tisztújító és taggyűlést tart a nák, Nyári. — Bánáti. Szűcs. — lamint a fentebb felsorolt ifisfák
Törköly, Ladányi, Csáki, Gyurik, fél l-re jelenjenek meg.
szervezet székházában.
LOARVERES. F. hó 21-én d.e.
N a g y küzdelem várható a Postás és a Lokomotív közöW
9 órakor Szeged, Apáca-n. 11. sz.
a vasárnapi délkerületi férfi tőrvívó csapatbajnokságon
alatt 5 drb 16 árverésre kerül,
Vásárnap
reggel 9-kor rendezik várható a Postás és a Lokomotív
melyek a magyar Allamrendőrtőrví- között. Könnyen születhe'ik megles ég tulajdonát képezik. Az árve- meg Déímagyarország férfi
vó egyéni- és csapatbajnokságát.
rés lebonyolítását a „Lóért", sze- A küzdelemben három egyesület petés: a vasutas-ok egyre jobban
gedi kirendeltsége végzi.
vesz részt: a Postás, Lokomotív és fejlődő férfi tőrözőt legyőzheik a
Pos;á®t. Egyéniben 20 nevezés érA KÜBEKHÁZI MNDSZ szerve, a MEFESz. A három c'sapaf felálkezett. Bt sz első hely sorsa a
lt'
ása:
Postás:
Jávor
kai.
Birling,
zet ma este a földművesszövetkezet
Horvá'ih. Magái. Lokomotív: Mó- két tapasztalt versenyző: Jávorkai
vendéglőjében farsangi jelmezestet c-us. Zsahkia,
Gyuricza,
Philip. és Mónus között dől el. Harmadik
rendez.
MEFESz: Tapasztó, Sz. Tóth. Áb- helyre BlrUng a legvalószínűbb
ránd!, Hódi Kü'űnflseu
"sélves
Faipari szakszervezet értesíti tagjait, hogy február 19-én, vasárnap
délelőtt 9 órakor tisztújító közgyűlést tart. A tagok megjelenése kötelező.
Pedagógus farsangi műsoros táncestet tartunk a Baross-gimnáziumban 18-án, este 8 órai kezdettel
Kérjük a
társ-szakszervezeteket,
hogy a közösségi szellem ápolására
minél számosabban jöjjenek el
Szegedi Házfelügyelők
Szabad
Szakszervezete február hó 18-án,
este fél 7 órai kezdettel műsoros. álarcos farsangi bálaií rendez.
Szépségverseny, konfetti csata, kitűnő zene. reggelig tartó tánc. Mindenkit szives örömmel látunk. Vezetőség.

Szombat. 1950.

Nbgyszegedi fiatalok, jelentkezzetek a Munkára Harcra Kész sporbmozgalomba!
MINSz Nagyszegedi Titkárság.

A Hunyadi-téren, játsszák le
vasárnap a Postás—Textil
barátságos labdarugó mérkőzést
A Postás—Textil barátságos labdarugó mérkőzést vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel a Hunyaditéren jáfszúk le. Előtte 9 óraikor a
két együttes ifi csapatai küzdenek
egymással.
Asztalitenisz
Csongrád megye
asztalitenisz
bajnokságának 'ava-szj első fordulóját. vpaárn-sn •iét.sszák
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FOGLALKOZÁS

Á L L Á S T KERES
több mint tíz évi irodai
gyakorlattal rendelkező
perfekt gyors- és gépírónő.
Választ: Szeged, Postafiók
386-ra kérek.
F I A T A L nő háztartási
teendők
elvégzésére ajánlkozik bentlakással. Jelige: „Gyermekszerető'"
DESZKI
Kossuth-termelőcsoport
bolgár kertészt! keres, akinek hoszszabb gyakorlata van. Bővebb megbeszélést a helyszínen. Kirí Ferenc.
6668
|

ADÁS-VÉTEL

|

BÚTOR nagy választékban olcsó árakor az
Asztalosmesterek
Bútorcsarnokában, Dugonics-tér
11. Fizetési kedvezmény. Szerkezeteket veszek!
MAKÓI ERÖS TURÓ legolcsóbb,
legtáplálóbb 2.70 forint. Aradi-u.
5. Délelőtt 9—l-ig.

Sztálin kották
1 * 5 0

kapható

íorinlért

kiadóhivatalunkban

EGY szürke új kasha szoknya és
új menyasszonyi ruha eladó. Kossuth L.-sugárút 26, hátul az udvarban.
6686
JÓKARBAN
lévő
jóminőségű
kombinált és hálószobabútort vennék. Ajánlatokat Marx-tér 17, ügyvédi Iroda címre kérek.
6673
SZÖLLÖOLTVÁNYOK, lugásszöllők bármely fajtában tavaszi ültetésre már megrendelhetők. Petőfi
Sánd'or-sugárút, Szivárvány-ki térő,
trafik
6371
KARÓRÁT, óraszerkeze'et veszek,
órajiavító műhely, alkalmi vételek
raktárai. Szelei, Oroszlánu. 5.
HÍZÓSERTÉS továbbhízlalásra eladó. Érdeklődni Aigner-telep 74
szám alatt Gomboséknál.
6579
10 DARAB mangalica süldő eladó.
Avramov Illés bolgárkertészete, Rókusi ff. 4.
6669
ÉDESITALU bor literenként kaphaiíó. Lengyel-u. 12,
6667
ELADÓ egy új rekamié. Érd. Farkas István, Csonka-u. 9.
6646
LEGSZEBB bizsutériák iegolcsóbI ban, dísztárgyaik alkalmj vételben.
Szelei Béláné, Kelemen-u. 7. .6635

HASZNÁLT íróasztalokat és bútorokat veszek és eladok. Singemé.
Török-u. 6. kapuval szemben. 6424
JÓKARBAN lévő írógépet venne a
azőregí
földművesszöve kezet,
ugyanott egy pén célszekrér,v
van
eladó
6624
JÓKARBAN lévő hordozható kis
adler 400 forintért eladó. Szingerné, Tőrök-u. 6.
TORONTÁLI összekötő kézimunkák, diványpárna, babakocsi, takaró, fekete csipkesál, blúznak alkalmas. Kelemen, Kossuth L.-sugárút
11, földszint 4.
6652
RÉGI bútorok, és többféle háztartási holmik olcsón eladók. Pollák
testvérek. Nagy Jenő-utca.
6657
FLADÓ szép hálószoba
ágybetétekkel.
finom
szőrmebunda,
egvebek
Szt
György-utca 10.
Maikkosné.
' 6679
MODERN hálóbútor eladó, saját
érdekében tekintse meg. Zsarkó.
Poigár-u 2. szám.
6681
FIGYELEM! Hízott szamárhús I.r.
5, II. r. 4 forint kilónként, Tombácznál, Tábor-u. 8.
6670
ELADÓ csillár,
összekötő
szőnyeg, porszívógép, egyebek. Szt.
Gvörgy-utca 10., magasföldszint,
joEb, Makkosné.
6678
ERÖSHANGU 3+1-es Philips rádió eladó. Moszkvai körút 24/h..
cipész.
6680
2 DARAB hízott sertés eladó, 130
kilósak. Petőfirtelep, 57. út, 1267.,
Terhes Istvánnál.
6653
MODERN konyhabútor eladó. Festóműhely Deák F. u. 8.
6640

|
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KÜLÖNFÉLÉK

FELSZÁMOLÁS miatt több modern ebédlő és egyéb bútorok mélyen leszállított áron. Lakberendező Szövetkezet kiárusitási helyén.
Takaréktár-u. la. kaphatók.
HÁLÓK, kombináltszekrények, rekamiék. kisipari munkák olcsón:
Nagy Mihály Dugonics-tér 3.
ZSEBÓRÁJÁBÓL divatos karórát
készít Fischer órás, egy évi jótállással. Szegedi Klauzál-tér 3.
REKAMIER állványok, konyha,
hálószobabútorokat készen legolcsóbban Spitzer Sándor asztalosnál. Margit-utca 12.
SZEMÜVEGJA VITÁSOK.
IPARI FÉNYKÉPEZÉS,
FOTOKÓPIA:
LIEBMANN,
Kelemen.u. 12. Telefon 48-53.

PAPLANOK legszebbek készülnek
Soós Lajosné paplanüzemében, Szeged, Deák Ferenc-u. 2.
CSŰRI órás, toronyóra
készítő,
új címe: Mikszáth
Kálmán-utca
8. szám. Kar-, zseb-, ébresztő- éa
faliórák javítása.
B. PILLICH GICA tánciskolája a
Hungáriában, vasárnap 7-től. 6663
ÜZLETHELYISÉGET
keresünk a
Nagy Jenő-utcában vagy környékén.
Ajánlatoit Pollák testvérekhez. (6658
HASZNÁLT óráiból divatos karórát készítek, órajavítást
vállalok egy évi jótállással. Szerkezeteket veszek. Koltai Sándor órásmester, Kies Menvhért-u. 1.
ÓRÁKAT, szerkezetet, alkatrésze|
LAKÁS
|
KÜLÖNBÉ JÁ-RATU
bútorozott ket veszek. Javításokat felelősségszoba fürdőszobával azonnal ki- gel Csiszár órásmester. Kölcseyadó Sztálin-körűt 79, I. em. 4. u. 2. Royal-száUóval szemben.
ajtó.
8661
SZOBA-konyha jószágtartásos laDÉLMAGYARORSZÁ
G
kásom elcserélném nagyobbéri Rópolitikai
napilap.
küson vagy Felsővároson. Cím a
Felelős szerkesztő és kiadó:
kiadóban. •
i f j KOMÓCSIN
MIHÁLY
ÜRES. kisebb szobát keres megbízható magányos, idősebb
aszSzerkesztő: BÓDAY PÁL.
szony. Kölesei-utca 8. szám, I- Szerkesztőség: Szeged. Jókai-u. 4.
umelet, Tóthné.
Falusig rovat "telefonja: 30-03.
ÜRES albérlő;! vagy társbérleti
Üzemi rovat: 35-35.
szobát keresek konyhahasználattal,
Éjjeli
szerkesztőségi telefon:
vagy anélkül. Címet a kiadóba
kérek.
este 8-tól: 34—38.
KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szoKiadóhivatal: Kárász-utca 6.
ba ágynemű nélkül kiadó. Horváth
Telefon: 31-16. 03 35-00.
Mihály-u. 7, I. 3.
6656
Az x-szel jelzett közlemények
ELCSERÉLNÉM 2 szoba, konyhás,
díjazottak.
jószágtartásos lakásom
újszegedi
Déímagyarország Nyomda NV.
vagy petőfitelepi kisebb magánlaSzeged.
kásért. Cm
6*434
vm^i
Ka**** J faOó

