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A DISz csongrádmegyei választmányának legközvetlenebb feladata:

As ifjúság

minden

erejével segítse as aratási

Tlódmezövásárhelyen,
a Béke Szálló nagytermében
vasárnap
dél.
előtt
kezdődött
meg a csongrádmegyei
DISZ.szervezetek
küldötteinek
tanácskozása,
amelyen
megválasztották
a megyei
DISZ.
választmányt.
Az értekezleten
a megye
legjobb
ifjúmunkásai,
és dol.
gozó paraszt fiataljai
vettek
részt, megvitatták
a DISZ
egyéves
fenn.
állása
óta elért eredményeket
és
hibákat.
Két napirendi
pontja volt az értekezletnek:
1. a titkári
referá.
tum, melyet
Savanya
József
DISZmegyei
titkár tartott s az ezt
követő
vita és 2. a választmány
megválasztása.
A lelkesen
izzó hangulatú
értekezlet
az esti órákban
ért
véget
azzal,
hogy
a megye
legjobb
ifjúmunkásait,
sztahánovistáit,
élenjáró
dolgozó
parasztjait
a DISZ
megyei
vezetőségébe
megválasztották.

letlen leleplezésével
is
harcolni
kell békénk, ötéves tervünk megvalósításáért — mondotta. Az említett hibák kiküszöbölését
segíti
elő középszerveinknek a
demokratikus centralizmus alapján való
megválasztása, amikor a tagság saját maga választja meg
vezelőit,
azokat, akik eddigi
munkájukban
bebizonyították, hogy készek
Pártunk irányítása,
vezetése
mellett
vezetni az ifjúságot.
A DISz feladatait abban határozA rezetőségválasztással megerősödtek
ta meg, hogy az elért eredményeka DISz-szerrezetek
bő! kiindulva további harcot
kell
folytatni a Párt II. kongresszusáSavanya elvtárs beszámolója első parasztfiatal ment több napra ál- nak határozatai megvalósításáért.
részében
a
nemzetközi
politikia lami gazdaságba dolgozni. Ellenben
— Erősítsük meg
alapszervezehelyzettel, a békeharccal és az eb- volt olyan szervezet, mint a hód- feinket, fokozottabban vonjuk be a
ből fakadó feladatokkal
foglalko- mezővásárhelyi
répásháti
D I S Z , kívülálló parasztfiatalokat a
szerzott, m a j d megemlékezett a D I S Z ahol egyetlen fiatal se jelentkezett vezetbe. Ezen a
területen
nagy
egyéves évfordulójáról.
az állami gazdaságba, ugyanakkor munka vár ránk, habár a DISz I.
— Azt a feladatot,
amelyet
a a szervezet négy f i a t a l j a egész na- kongresszusa óta kilencezer kívülHISZ
alakuló
kongresszusán
Pár. pot töltött el bálengedély utáni já- álló fiatalt
szerveztünk
be
a
tunk,
szeretett
vezérünk,
Rákosi rással.
DISz-be. Megyénk területén az ifelvtárs
megadott
a
DISZ-fiatalokA régi D I S Z megyebizottság és a júságnak mégis csak 32 százaléka
nak,
teljes
egészében
megyénkben járási DISZ-bizottságok
m u n k á j á t Dl'Sz-tag. Különös gondot kell fornem hajtottuk
végre.
Ez nem je. bírálva megállapította Savanya elv- dítani tehát az egyénileg
dolgozó
lenti
azt, hogy
munkánk
során társ, hogy a munkában
észlelt parasztfiatalokra.
nem ériünk
el komoly
eredménye- hiányosságok
jórésze
abból
szár— Az állami gazdaságok, tszcsk,
ket. A DISZ
alakuló
kongresszusé, mazik,
hogy a megyei
és
járási
ra a fiatalok
munkafelajánlással DISZ-bizottságok
nem
nyújtottak ÁMG-k és egyénileg dolgozó DISzhákészültek.
Ezzel
fejezték
ki
hálá- elegendő
segítséget
az
alapszerveze- fiatalokra most nagy feladat
jukat
nagy
Pártunk
iránt,
amely teknek,
munkájukban
sokszor
elbü- rul. Megkezdődött az aratás. A jó
termés
lehetővé
tette az új, Párt
vezette, rokratizálódtak
és adatgyűjtő
bi- időjárás következtében jó
fogjunk
tehát
egységes
ifjúsági
szövetség
létre- zottságokká
változtak.
Mindt mon- ígérkezik. Időben
hozzá
az
aratás-cséplés
sikeres
elhozását,
' mely példaképének
a hős dotta: „Az ifjúsági
vezetők
nem
szlálini-lenini
Komszomolt
tekinti.
egy helyen
elmaradlak
az
ifjúság végzéséhez.
A DISz-fiatalok végezzen'ek agiSavanya elvtárs szólott arról a lendületétől."
tációs munkát a begyűjtés teljesíkemény küzdelemről.
amelyet a
tésében, illetve túlteljesítésében. A
Fokosott
éberséget
csongrádmegyei
DISZ.szervezetek
dolgozó parasztfiatalok
elsősorban
folytattak azért, hogy a KomszoA kádermunka
hiányosságairól szüleiknek magyarázzák meg, hogy
molhoz hasonló i f j ú s á g i szervezetté
szólva felhívta a DISz-fiatalok fi- az állammal szembeni
kötelezettfejlesszék a csongrádmegyei D I S Z .
gyelmét a fokozott éberségre.
ség teljesítése hazafias
kötelesség.
szervezeteket.
— Az élesedő nemzetközi
helyVégül Savanya elvtárs az arató-,
— A z üzemi i f j ú s á g többsége az
zetben nemcsak a termelés fokozá- csépiőbrigádok
megszervezéséről
ú j n o r m á k túlszárnyalásával Indult
zásával, hanem az ellenség kímé- beszélt és arról, hogy a DISz munharcba a magasabb és jobb terme,
lési eredmények eléréséért. A falusi DISZ-fiataloknak
bátor
kez.
deményezései
voltak
a falu
szocialista
átépítése
terén.
H a b á r elszigetelt jelenség volt,
mégis
meg
kell említeni a kiskirálysági
Jfjú
Gárda"-termelőcsoportot, melyet
u
P á r t vezetésével a fiatalok alakítottak meg és Gyála községet, ahol
14 fiatal alakított termelőcsoportot.
Itt a fiatalok nagybna hozzájárultak ahhoz, hogy Gyálarét szocia.
lista község lett.
— Azelőtt nem volt al?.-)szervezeteinkben választott vezetőség, nem
kérdezték meg a tagságtól, akarj a.e
vagy sem a kijelölteket. Az ú j vezetőségválasztással
az egyéni dol.
gozó
parasztfiatalokat . nagyobb
számban vontuk be a vezetésbe;
azokat,
akik azelőtt
csak
kevesen
voltak soraink
között és nem tekintették sajátjuknak
a
szervezetet,
mert a vezetés sokhelyütt
az
alkat,
mázoltok
kezében
voll. E z a körülmény gátolta a D I S Z
tömegbefolyását.
A
vezetőségválasztással
megerősödtek szervezeteink. E z idő
alatt 4500 kívülálló fiatal
lépett
soraink közé.
Pártunk I I . kongresszusának előkészítéséről szólva Savanya elvtárs
megemlékezett azokról a D I S Z . f i a .
talokról, akik méltóképpen vették
ki a részüket a termelésből és a
politkai munkából egyaránt.
.',"18
üzemi
munkásifi
tett felajánlási
a
kongresszusi
versenyben,
a
falu
fiataljai
pedig
tevékenyen
kivették
részüket
az öt szocialista
község
megalakításában.

A Dunai V a s m ű építéséhez megyénk területéről 600 D l S Z . f i a t a l
nient. akik képviselik megyénk ifjúságát az ifjúsági város, hazánk
nagy békeművének építésénél.
MSx-flntaloh
a nOvényápolási

munkákban

A termelőmunkában elért ^ eredmények után Savanya elvtárs a
D I S Z politikai nevelőmunkáját,
a
vasgyüjtést és most a növényápo.
lás érdekében végzett munkát ismertette.
— P á r t u n k és a D I S Z központi
vezetőségének felhívására a tavaszi növényápolási munkák- sikeres
elvégzésével megyénk területén 2
ezer 800 fiatalt mozgósítottunk állami gazdaságokba,
növényápolási
m u n k á r a . A jelentkezésben élenjárnak a tanulófiatalok.
A falusi területi alapszervezete,
ínk is többszáz fiatalt mozgósítottak erre a munkára. Kiszomborról
£2, Földeákról 45, a röszkei D I S Z .
tzervezotből 35 egyénileg dolgozó

Egy percei

se késlekedjenek

Jegyinák elvtárs a DISz egyéves
munkáját értékelve, megállapította,
hogy ifjúsági mozgalmunk
sokat
fejlődött egy év alatt. A DlSz-szervezetek a belső harc közben, melyet a
szervezeti
demokráciáért
vívtak, megerősödtek. Tömegbefolyásuk megnőtt és kiszélesedett. De
még volt és van hiba. Rákosi elvtárs mondotta a
pártkongresszuson, hogy az elmúlt háromnegyed
év még nem volt elég ahhoz, hogy
a mi ifjúsági szervezetünk is azt a
szerepet játssza Pártunk
mellett,
mint amelyiket a Bolsevik
Párt
mellett a Komszomot tölt be. Sok
esetben a pártszervezetek sem
ismerték fel
anna'k
jelentőségét,
hogy mit jelentene Pártunk
számára egy, a lenini Komszomolhoz
hasonló ifjúsági szervezet.
Majd arról beszélt Jegyinák elvtárs,
hogy a
pártszervezetek
a
DISz középszervek
választásakor
már kezdték felismerni
ennek jelentőségét,
aminek
eredménye,
hogy a középszervek megválasztásának idején lendületesebb volt a
fiatalok mozgósítása a termelőmunkában. A DISz feladatairól szólva
kijelentette:
„A fiatalok tfzezreit kell harcba
indítani a Dunai
Vasműhöz, az
aratás-cséplés nagy
munkájához.
Éhbe a harcba nőnek ki és acélosodnak meg a holnap ú j káderei,

Több

segítséget

A z uttörö küldöttség után Reszta
Miklós, szegedi DISZ-titkár szóla.t
fel. Értékelte

a

szegedi

városi

—

Ifjaink

várunk
gunknak.
sokszor

a DISz
A

adatszerző

változik. Ebből fakadt, hogy alap
szervezeteinknek

problémája nem volt,

főleg a tervszerűtlenségből

fakad-

a

DISZ-megyebizottság

Az Országos Központ

hónapig feléje se nézett

sokesetben

három

mint

más
a

je-

lentés megírása.
Arató János, a kiszombori D I S Z .
szervezet küldötte

felszólalásában

versenyre hívta ki az

m u n k á j á t is.

erejével

jak figyelmét arra, hogy
lésnél, aratásnál az

A DISz megyei titkárának
beszámolója után
megkezdődtek
a
hozzászólások. Az
első hozzászóló
Dobály Erzsébet elvtársnö volt, a
Szegedi Kendergyárból.
— Mi ifjúsági műszakot
szerveztünk a megyei értekezlet tiszteletére, melyen az
eddigi
104—
106 százalékos átlagról 112 százalékra emelkedett az üzemünk termelése. Az ifjúsági műszak
alatt
egyes fiatalok 140—150 százalékot
is elértek. Biztosíthatom a megyei
DISz-értekezletet,
hogy
minden
méter szövetbe beleszőjjiik harcos
békeakaratunkat, fejezte be hozzászólását.
Faragó Imre csanyteleki
DISzfiat'al felszólalásában
felajánlotta,
hogy a berlini VlT-re három egyénileg dolgozó ifjút szerveznek be a
tszcsbe és az aratást, cséplést 10
nappal a határidő előtt
befejezik.
Angyal Andor, a határőrség tagja,
bejelentette, hogy nyolc brigádjuk
áll készen, hogy most az
aratás
munkájából kivegye a részét.
Több hozzászólás után Jegyinák
János elvtárs, a megyebizottság titkára, a Központi Vezetőség
tagja
kezdte meg hozzászólását.

megalakításával

A mi
nevelésünket
Rákosi
elvtárs rátok
bixta

a csép.

ebédszünetben

az ifjak kultúrműsorral se<"'"-'k a
munkákat.

Ssivés
harcot
as ellenség
ellen
Zsiga Éva, a Szegedi Kendergyáí
fiatal sztahánovistája, szólalt fel:
— Én másfél éve, mint kisegítő,
munkás kerültem
három

a gyárba.

Most

gépen dolgozom, bevallom,

rehéz egy kicsit, de
nehézségeket.

legyőzöm

Harcban

értem

a
eí

ezeket az eredményeket. Az ellenség még most is odaáll a gépemhez és ú j j a l mutogat rám, ha hibát ejtek, de mi bebizonyítjuk n e .
kik, hogy nemcsak három, hanem
négy gépen

is fogunk

dolgozni.

Most pedig módosítom eddigi felajánlásomat: felajánlottam,

hogy

a VIT.re befejezem ezévi

terve,

met

Uj

felajánlásomban

kötele-

zem magaim arra. hogy augusztus
5-ig 1952 januári tervemet is befejezem.
Számos hozzászólás után az « n .
brózfalvi

megyebizoitságától
meg

bizottsággá

hibák

és

új

megyebizottság

állapította, hogy az eddigi

tak. Bírálta az országos DISZ-köz.

minden
aratásért

DISZ-fiatalok

küldötte,

Mityok Ilona tett fogadalmat, hogy
az ifibrigád segítségéve! a „ B é k e " ,
tszcs-ben, a megyében elsőnek fejezik be öt nap alatt saját erejükből az aratást.
A

levelényi

Állami

Gazdaság

DISZ-Szervezetéböl D. Papp Ilona
gyakorolt bírálatot a megyebizott.
ság felett,

mert

a

kéthónapja

megválasztott

bizottságok

még

sem

egyszer

ülését

ellenőrizte a

D I S Z megyei bizottsága.
A

röszkei

DlSZ.szervezet

dötte. Rácz Dezső

kül,

elvtárs

arró;

számolt be, hogy egy hét alatt a
fiatalok két titóista kémet

fogtak

el. De tovább fokozzák az éberséget és m á r eddig négy helyen m e g .
szervezték a tüzérséget.
Ezzel a hozzászólások a
referátumhoz

titkári

végetértek és a je-

lölőbizottság elnöke

beterjesztette

az ú j választmány

névsorát. Mi-

előtt

azonban

ennek

megvitató.

Jegyinák
elvtárs
felszólalása sára sor került volna. Kormányosi
után az úttörő küldöttség üdvözölte Piroska szentesi D I S Z . t i t k á r
so_
az értekezletet. Az úttörők
nevé
ronkívül
szót
kért
és
versenyre
ben beszélő kispajtás
követke.
a
zöket mondotta:
hívta ki Csongrád város
DISZ— A m i nevelésünket Rákosi elv. szervezetét, melynek legfőbb p o n t .
társ rátok bízta. Arra kérünk ben_
neteket, olyan fiatalokat válassza- ja az. hogy melyik DISZ-szervezet
tok, akik m é g
jobban
nevelnek nyújt nagyoibb segítséget az aratás,
ne csak lelkesedjenek bennünket.
cséplés munkájában a dolgozó pa-

DISZ-bizottság m u n k á j á t és m e g .

pont

As ifjúság
as

az ú j vezetők. A DlSz.nek a ter- az ötéves tervért, de ismerjék
is
melés rohamcsapatává kell vállnia! meg az aratás, cséplés,
begyűjtés
rendeletét. Egyéni példájukkal s a
Milyen
feladat
vár ma
családon belül végzett agitációjukas ifjúságra
?
kal segítsék elő
az
állampolgári
1
A falun az aratás, cséplés, nö- kötelesség teljesítését. Segítsen
az
vényápolás ma a legfontosabb fel- ifjúság a Pártnak a begyűjtés nagy
adatunk. Az ifjúság már eddig is harcában is.
alaposan kivette ebből a
részét.
Az ipart
munkásosztály
fiairól
Arató-, cséplőbrigádokat alakított. szólva azt mondotta:
Megszervezte több faluban a
tűz— A lenini Komszomol ,,könvőrséget.
nyülovasságának" példájára nálunk
Ahol még nem alakult meg az
is meg kell szervezni az ellenőrzőarató-, vagy cséplőbrigád, ott egy
brigádokat, az ifjúság harcoljon a
percet se késlekedjenek fiataljaink
annak megalakításával. Ahol
már fejlődéstgáncsoló ellenséggel szemaz
megalakult, ott lelkesítsék további ben, tárjon fel minden hibát
üzemben. Mozgósítani kell az ifjúmunkaharcra a fiatalokat.
ságot a Dunai Vasműhöz, ide sokA további
feladatokról
szólva
sok kádert kell adnunk.
Jegyinák elvtárs
különösen
ki— Olyan feladatok ezek — fehangsúlyozta a tűzőrség
megszervezésének fontosságát; azt, hogy a jezte be beszédét Jegyinák elvtárs
amelyek az ötéves terv sikerét
DISz fealadata: minden községben
minden szem gabonára éberen vi- biztosítják, amelynek j ó végrehajifjúság saját
jövőjét
gyázni. Feladatként
jelölte
meg tásával az
még Jegyinák
elvtárs a
kalász- biztosítja. Ugy kell harcolnia mingyüjtés megszervezését.
Erre
a den ifjúnak ezekért a feladatokért,
önmunkára az úttörők százait, ezreit hogy becsülettel mondhassa
maga előtt is és a Párt előtt
is:
kell mozgósítani.
köteles— A Párt elvárja a fiataloktól, teljesítettem állampolgári
hogy a falvak dicsőségtábláin
az ségem.
aratás-cséplés nagy
harcában
az
ifjak neve az elsők között legyen
— mondotta Jegyinák
elvtárs.
A
reakció mozgósított népünk kenyere ellen. A mult évben a kévékbe
vasdarabokat kötöttek
a kulákok,
hogy tönkretegyék gépeinket. Későn aratták le gabonájukat,
vagy
az elcsépelt gabonát elrejtették. A
kupecek, sepkulánsok ellen
fokozottabb lendülettel kell harcolnunk
a begyűjtés sikeréért, mert ez teszi teljessé az aratást.

munkálatokat

kájában nagyobb figyelmet kell for. kilométeres ú t a t
építenek.
Nem
dítani az úttörőkre.
kétséges,
hogy
milyen
céllal.
Mi
— Neveljük a
fiatalokat izzó,
cselekvő hazaszeretetre, a dolgozó azonban őrt állunk határainkon és
népért való
áldozatvállalásra,
a megakadályozzuk gálád
terveiket.
nehézségek leküzdésére.
Ehhez azonban az szükséges, hogy
Savanya elvtárs beszédét
ezzel
a DISZ-fiatalok az eddiginél
ia
zárta:
— Előre szeretett Pártunk
és jobban forrjanak össze a honvédRákosi elvtárs vezetésével a béke
séggel.
harcos
megvédésére,
termelésünk
fokozásán keresztül a végső győEke István a csongrádi
DISZzelemig.
szervezet küldötte felhívta az if-

az aratóbrigádok
fialalok

a
Jegyinák elvtárs a Párt
megyebizottságának nevében üdvözölte a
megyei DISz-értekezletet
és kijelentette:
— Fontos határkő ez a mai értekezlet a DISz életében. Ma
választják meg a választmányt, mely
irányítja és vezeti a DISz-fiatalok
munkáját,

és cséplési

ószentiváni

Zádori

Judit,

dolgozója bírálatot gyakorolt

fel-

szólalásában a gépállomás vezetői
és a helyi

pártszervezet

vezetői

felett, mert nem segítik eléggé a

Csongrád város

elfo-

gadta a kihívást.
Savanya elvtárs a felszólalásokra
adott
hívta

válaszában
az

ifjúság

mégegyszer

fel.

figyelmét

az

aratás.cséplés nagy feladatára, va-

gépállomás DISZ-szervezetét m u n .

lamint arra, hogy szüntelenül

kájában.

kalmazzák a szervezet megerősíté-

A honvédség egyik fiatal tisztje

felszólalásában
DISZ-fiatalokat az aratás, cséplés ^ mondotta:

bizottsá- határidő előtti elvégzésére;

a

rasztoknak.
ÁMG

felgyői

a

következőket

al.

sében a bírálat és önbírálat fegyverét. Végül:

titkos

szavazással

megválasztották az új választmány;
Titóék határunk -mentén 4.70H 47 tagját, ,—
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A szovjet tapasztalatokat
felhasználva,
községünk újabb fejlődésnek
indul
Sóndokfalva és Újsientiván dolgozó parasztjai megválasztották a Szovjetunióba induló
küldötteiket
Nagy ünnepe volt vasárnap S á n .
dorfalva dolgozó
parasztságának:
küldöttet választott a szocializmus
országába. Az elmúlt év őszé-n ha.
zánkban Járt szovjetukrajr.ai kol.

hozparasztküldöttség
ellátogatott
Sándorfalvára és értékes tanácsokat
adott a község dolgozó parasztságának. Azóta a sándorfalviak még
többet beszélnek a Szovjetunióról,
még jobban érdekli őket a szocializmus országának mezőgazdasága.
Most az a kitüntetés érte ők c l, hogy
saját Koraikból választhatták meg
küldöttüket: Gonda József 6 holdas
dolgozó parasztot.

Az elsők között jór
Gonda József

választották meg az egybegyűlt dol.
gozó parasztok Gonda József hatholdas dolgozó parasztot küldöttnek,
majd egymásután emelkedtek szó.
Iá—a a község dolgozói

Üzennek a Szovjetunióba
a sAndorfalvi
dolgozó parasztok ?
Bihal Béláné a sándorf alvi dolgo.
zó parasztasszonyok nevében ezeket
mondotta:
— Ha visszatér, mondja ol ne.
künk, hogy a szovjet asszonyok hogyan veszik ki részüket a termelő
munkából. S ml viszonzásul igér.
jük. hogy amig távol lesz, segíteni
fogjuk családját a küszöbönálló
termésbetakarítájsi munkálatok
ol.
végzésében.
Király
József, a helyi tanács dol.
gozói nevében arra leérte Gonda J ó .
zsefet, jól figyelje meg és tanulmányozza azt is, hogy a helyi szovjetek hogyan segítik a kolhozok
munkáját. Ezeket a tapasztalatokat
Gonda József, mint a helyi tanács
tagja, jól tudja majd Itthon hasznosítani.
Lajkó József 5 holdas kisparaszt
arra kérte, tolmácsolja Sándorfalva
dolgozó népének üdvözletét, hogy a
Szovjetunió felszabadította őket az
örgrófok és kulákok igája alól. De
jól figyelje meg. hogyan érik el a
szovjet dolgozók az állattenyésztés
terén kiváló eredményeiket, hogy e
tapasztalatok alapján a kétéves ál.
lattenyésztési tervünket sikeresen
meg tudjuk valósítani,
Szinok
Gábor általános iskolai
igazgató Gonda József felé fordulva ezeket mondotta:
— Kérem, mondja el a Szovjet,
unióban, hogy Sóndorfalvának ma
mér több mint 70 olyan parasztszármazású tanulója van, aki középis.
kólában folytatja tanulmányait.
Ezután még több felszólalás hang.
zott el, amelyekre Gonda József
válaszolt. Megköszönte a Pártnak a
megtisztelő megbízatást és ígéretet
tett dolgozó p a r a s z t i j a i n a k , hogy
sok tapasztalatot gyűjt a község
dolgozó parasztjai számára a Szov.
jelunióban.

Gonda József többezer dolgozó
paraszttársával együtt
évtizedekig
dolgozott Pallavichini őrgróf uradalmában,
A felszabadulás után
földet kapott, amit meg is hálált: a
mult évben is az elsők közölt telje,
sítette beadási kötelezettségét és az
idén is élenjár a mezőgazdasági
munkálatokban. Már a kukoricát is
megkapálta. Búzatermése
15—16
mázsát ígé/r holdanként. Mint kom.
munista dolgozó paraszt, élenjárt a
felvilágosító munkában
is. Több
mint 20 évig járt
Pallavichini
földjére napszámba, sokat
tudott
beszélni paraszttársainuk a mult
keserves emlékeiről. S hogy ez a
mult többé ne térhessen vissza, ezért akar még jobban dolgozni Sán.
dorfalva dolgozó parasztsága, ezért
küldi Gonda Józsefet most a Szovjetunióba.
A Szabadság.téren rendezett p a .
rasztgyülésen ott voltai? a község
legjobb egyénileg gazdálkodó dol.
gozó parasztjain kivül a „Rózsa
Ferenc'Mermelőszövetikezet
és a
gépállomás dolgozói közül 'sokan.
Körösi Ferenc elvtársnak, a he.
lyi pártszervezet
titkárának
üdvözlő szavai után
Révész László
elvtárs, a Szegedi Járási
Páribi.
zolbság kiküldötte arról szólott, milyen nagy megtiszteltetés érte dol.
gozó parasztságunkat azzal, hogy
immár harmadszor küldheti
kép.
viselőit a nagy Szovjetunióba, ahol
Délszláv parasztküldöttet
saját szemükkel győződhetnek meg
választottak U|azentlvánon
a világ legfejlettebb mezógazdasá.
Vasárnap délelőtt
Új szent iván
gának hatalmas eredményeiről.
Ezután nagy lelkesedés közben termelőszövetkezeti köziség dolgozó

HARC

parasztjai is megválasztották kül.
dötljüket, aki a parasztküldött réggel a Szovjetunióba megy. A ter.
melőcsoportok nagyrészt' lélszlávajkú tagjai Veszelinov Milndint, az
elsőlipusú „Kossuth"_tszc3
tagját
küldik a Szovjetunióba.
Veszelinov Miladin az elmúlt év.
ben beadási kötelezettségét
jóval
túlteljesítette. Július l-ig előirányzott tojásbeadásának máris ele.
get tett. J ó felvilágosító
mun.
kát végzett, amivel
elősegítette,
hogy öt dolgozó paraszt nyolc m á .
zsa elmaradt gabonabeadását telje,
sítette. Az általa művelt földet pél.
damutatóan gyommentesen tartja.
Gyapotját egyszer sarabolta és már
kétszer megkapálta.
A küldöttválaszló gyűlésen jelen,
lévő dolgozó parasztok megbízták
Veszelinov Miladint, hogy a Szov.
jelunióból visszatérve milyen kér.
désekre hozzon válaszl.
Lakó
József, Putnik
Miklós,
Kiss András és még sokan mások
vállalták,
hogy
amig Veszelinov
a küldöttséggel a Szovjetunióban
jár, földjét művelik. Drágity
Nán.
dor kérte, hogy visszatérve a Szovjetunió fejlett
állattenyésztéséről
tartson a csoportban előadást. Lévai
György, a harmadik tipusú „Szabad, Föld", tszcs elnöke kérte a
küldöttet, hogy hozzon hírt a Szov.
jetunióban folyó öntözéses gazdái,
kod ás r ól, mert a jövő évben szov.
jet
tapasztalatokat
felhasználva
konyhakertészetet létesítenek. Mar.
fon András, a kultúrotthon vezető,
je a szovjet kolhozok kultúréleiére
kíváncsi.
Számos hozzászólásban
kérték
még a küldöttet, hogy visszatérve
számoljon be a szovjetek működé,
séröl, a szovjet asszonyok és a szov.
jel ifjúság életéről.
Veszelinov Miladin ígéretet tett
arra, hogy a hozzáintézett kérdésekre a választ meghozza.
— Remélem — mondotta —, hogy
a szovjet tapasztalatokat
felhasz.
nálva községünk újabb fejlődésnek
indul és ezzel nemcsak a mi jóié.
tünket
fogjuk
emelni,
hanem
ugyanakkor csapást mérünk a né.
hány kilométerre lévő Titóra és
cinkosaira, akik elnyomásban tart.
ják a jugoszláv népet.

MINDEN SZEM GABONÁÉRT

Elvetették a másodoövényeket, szorgalmasan készülnek a búza aratására
A „DÓZSA"-TERMELÖCSOPORl
Már befejeződött az árpa aratása a szegcdi „Dóz»a"-tszosben. S ü .
rű keresztekben várják az árpaka.
1 ászok a cséplőgépet. A dorozsmai
gépállomás dolgozói kedden reggel
fogtak hozzá az árpa csépléséhez,
mert m á r igencsak elfogyott a ta.
karmány, tehát
igyekezni
kell
csépléssel.
Az aratás után a dorozsmai gép.
állomás dolgozói azonnal hozzáfogtak

a tarlAbuktatAshoz,
s uiána a másodnövények vetésé,
hez." Száznapos kukoricát vetettek
az árpa helyére. Száz nap múlva
új termést takarítanak be arról a
18 holdról, melyről learatták az á r .
pát. Az árpaföld
mlleett
három
hold learatott repce is a cséplőgépre
vár A repcét éjjel csépelik el, mert
nappal nagyon kiszárad és pereg a
szem. Éjjel a harmat nem engedi,
hogy szem veszteség legyen.
A jövő hét elején kezdődik a búza
aratása is a csoportban. Egy brigádot alakítottak a termelőcsoport
dolgozói az aratásra. A brigádon
belül

III munkacsapat van.
Ezalatt az egy hét alatt is a munkacsapatok tagjai még fokozottabban felkészülnek az aratásra, elké.
ezítik szerszámjaikat, hogy minden
akadály nélkül kezdhessék meg j ö .
vő évi kenyerünk, a gyönyörű bú.
zakalászok learatását.
Minden kézre szükség van aratáskor. Ezt ismerte fel a „Dó.
zsa"-tcrmelőcsoport kertészeti, á l .
'latgondozó és
gyümölcstermesztő
brigádjának tagjai is. A kertészeti
brigádból különösen az ifjúmunkások sietnek segítségükre az aralóknak Gémes Franciska ós Kocso
Ilonka' DISZ.fiatalok
örömmel
ajánlották fel a tszcs növénytermesztési brigádjának, hogy aratás
Idején ők is

sarlót vesznek a kezükbe,
s kötik a kévéket, rakják a kereszteket az aratói? ulán. Az állalgondozó brigád tagjai közül is ketten
(iánlották,

fel

segítségüket

aratáe

idejére. Fejadós József és Zombori
József is az aratás idején végzett
munkájukkal igyekeznek biztosítani
azt, hogy a csoport gabonáját m i .
nél előbb zsákokban lássák. A sző.
lő. és gyümölcstermesztő
munka,
csapatban négyen dolgoznak. Mire
beérik a búza, akkorra
a szőlőben ők

BAN
szolgáltatását is teljesített?, akkor
belép a termelőcsoporlba. Dc a cso.
port minden tagja
elbeszélget a
környékbeli dolgozó parasztokkal s
igyekszenek meggyőzni őket arról,
hogy a közös gazdálkodással

•okkal könnyebb a munka,

szebb az élet. Most, aratás idején
az egyénileg dolgozó parasztok leg.
feljebb családtagjaikkal dolgozhatIgyekeznek elvégezni
nak együtt, de itt a csoportban j ó .
minden munkálatot,
formán mindenki a búzaföldön lesz
s így a munkacsapat teljes egészé, aratáskor. De még a gépek is seben belesegít az aratásba.
gítenek nekik, könnyebbé teszik
Az aratási előkészületek közben
munkájukat.
sohasem feledkeznek meg arról,
Hatalmas harc: a kenyércsata f o .
hogy példamutatással
s eredmé.
„Dózsa"-termelőc3oportban,
nyeik ismertetésével
felvilágosító lyik a
munkát végezzenek az egyénileg de többi termelőcsoportjainkban s
gazdálkodó parasztok körében. Ezen az egyénileg gazdálkodó parasztok
a téren a tszcs elnöke és a párltit. között is, A „Dózsa".termelőcsoport
kár elvtárs mutat példái a cso. példáján mindenütt minden munport többi tagjainak. A környéken kaerőt vonjanak be az aratás nagy
előbbi
lakó dolgozó parasztokkal
munka munkájába, hogy a minél
előtt, vagy után elbeszélgetnek fi aratással biztosítsák a lehető legki,
hiány
egy ilyen beszélgetés után Bárká- sebb szemveszteséget, hogy
nyi Márton 8 holdas egyénileg dol. nélkül kerüljön a búza a zsákokba,
gozó paraszt megígérte, hogy majd a magtárba s onnan a magyar dol.
ha betakarította gabonáját és a be. gozók asztalára.

Az eddigi választási eredményekből is kiiűnik,
hogy Franciaország első pártja továbbra is
a Kommunista Párt
M R P 679.870 szavazat. 25 manPárizs (MTI). A franciaországi
minden
képviselőválasztások eddigi,
még dátum, egy mandátum
nem végleges adatai arra mulat- 27.097 szavazat után.
Parasztpárt
és szövetségesei:
nak, hogy ft Kommunista Párt
parlamenti képviseletét
mestersé. 422.310 szavazat, 11 mandátum.
gesen korlátozni igyekvő válasz, Egy mandátum minden 30.920 szatójogi „reform" ellenére a
párt vazat után.
változatlanul Franciaország legeröHétfőn reggel fél 8 órakor a
sebb pártja.
francia belügyminisztérium
álta'
Az ország 31 megyéjéből h a - kiadott töredékes statisztikák sze.
tott választási adatok szerint
a rint 378 mandátumra vonatkozóan
következő nem végleges
eredmé. az egyes pártok eddig a következő
számú mandátumot szerezték:
nyek alakulnak ki:
Gaulleisták 72 mandátum, jobbKommunista Párt 1,270.180 sza.
oldali szocialisták 70,
jobboldal
v« z at, 21 mandátum. Egy mandá
..pártonkívüliek" 60. kommunisták
tam minden 60.818 szavazat ulán!
Jobboldali szocialisták
833 475 58, MRP 53, Daiadier.féle radikászavazat, 27 mandátum, egy man- lisok 39, Herriot-féle radikálisok
dátum minden
36.887
szavazat 21. jobboldali ellenállók 2 és ré.
hány töredék.
utáni

A kritika

éa önkritika

fegyverének

K

használatával

eredményes munkát végzett
a Városi Tanács nyilvános tanácsülése
Szeged Vároa Tanácsa nyilvános
tanácsülésén a szegedi dolgozók
képviselői megbeszélték
az eikö_
vetkező két hónapban a tanácsra
váró feladatokat.
,
A tanácsülést Dénes Leó elvtárs
VB-einök nyitotta meg,
Dénes elvtárs bevezetőben el.
mondotta, hogy a tanács munkáját
a Párt irányítása, ellenőrzése se.
gttette. Hiányolta azonban,
hogy
a VB-tagjai nem fordítottak elég
gondot az osztályok működésének
ellenőrzésére, ami kihatott az egész
tanács munkájára.
Ezután az állandó
bizottságok
munkájában tapasztalható eredményekről és hibákról beszélt. Hiba.
hogy
a tanácstagok nrni veszik kl elég
aktivan részüket
az
állandó
bizottságok munkájából.
Az álján dó bizottságok
részéről
kevés a kezdeményezés, pedig az
naevban elősegítené a tanács munkáját.
Nagy eredménynek
tekinthető
az állandó bizottságok munkája,
ban, hogy az aktivRhálózaton és az
albizottságokon
keresztül
mind
szorosabbra fűzik a dolgozó tömegek kapcsolatát a taráccsal.
Beszámolójában,
hangsúlyozta
Dénes elvtárs, hogy a tanács előtt
álló legfontosabb feladat
a begyűjtési munkák sikeres,
időben való elvégzése és az
aratás, cséplés helyes előkészítése.
Ezután ismertette városunk kereskedelmi és pénzügyi helyzetét,
valamint az oktatási és egészség,
ügyi helyzetet. Beszélt a kleriká.
lis reakció aknamunkájáról.
A klerikális reakció tervsze.
ríien agitál
a továbbtanulás
ellen.
A tanácstagok egy része még m i n .
dig nem ismerte fel kellőképpen a
klerikális reakció veszélyességét.
A tanácsülés második napirendi
pontjaként Komócsin Mihály elvtára. a pénzügyi osztály vezetője
tartotta meg beszámolóját.
Ezután Tombácz Imre
elvtárs,
VB.elnökhelyettese beszélt a helyi
tanács alá tartozó ipari vállalatok
fejlesztéséről, valamint a kisipari
termelőszövetkezetek
kialakításáról.
Elsőnek Komócsin Antal elvtárs
szólt a beszámolókhoz Hozzászólásában hiányolta, hogy
az állundó bizottsági tagok nem
vesznek részt teljes számban a
bizottsági üléseken,
A tanácstagokat a dolgozó nép bi
zalm a küldlte a tanácsba és ezzel
a bizalommal nem szabad ily módon visszaélni.
Katona Antal elvtárs hozzászólásában hiányolta, hogy a mezőgazdasági osztály nem fejt ki
ke'lő
felvilágosítómunkát a tszcsék • fejlesztése érdekében. Kérte, hogy a
tanács munkájában
használja fel
még jobban a Szovjetunió tapasztalatait,
(iallé László elvtárs az oktatási
állandó bizottság működéséröl számolt be, Elmondotta, hogy a bizottság

az iskola és a nevelő munka
megbecsülése érdekében iskolahét megszervezését tervzl,
amelynek célja: a széles dolgozó
tömegeik megismerjék még jobban,
milyen munka is folyik az általános és középiskolákban.
Koszorús Irtván elvtárs
hozzászólásában a begyűjtési állandó bizottság
munkájában
mutatkozó
eredményekről és hibákról beszéli.
Bitté Vince
elvtárs
hiányolja
hogy az ipari osztály jelentése ncm
ad áttekinthető képet a tanács felügyelete alá tartozó vállalatok
és
j üzemek helyzetéről. Felhívja
az
ipuri osztály figyelmét a nagyofkú
munkaerővándorlásra, majd javasolta, hogy az ipari osztály fűzze
szorosabbra kapcsolatát a szegedi
pártbizottság inari osztályával, valamint a SzOT szakmaközi ll'kárságával, mert ez
nagymértékben
hozzájárulna a munka
megjavításához.
Ezután dr. Zápori Dezső "lvtárs
beszámolt az egészségügyi állandó
bizottság munkáiéról. Hozzászólásában kiemelte, hogv
nz egészségügyi
bizottság
?!
űrutas és cséplés idejére egész.
ségiigyi szolgálatot szervez.
Zápori elvtárs hozzászólása után
Hegedűs László elvtárs e'mondotta, hogy az adómorál
megjavult.
Ennek oka egyrészt dolgozó
népünk öntudatosodéin másrészt pedig a pénzügyi osztály Jó felvilágosító munkája. Hegedűs elvtárs hozzászólásában felvetette, hogy n tanács még mindig ncm foglalkozik

eleget

városaink fejlődő

sportéle-

lével.

Bán Béla elvtárs hozzászólásában
hiányolta, hogy az elnöki jelenté*
nem tartalmazza a tszcsék munkaversenyének eredményeit, Felhfvtaa
VB. figyelmét a versenymunkák kiértékelésének fontosságára.
Hangsúlyozta, hogy

az aratás és cséplés munkálatalt csak úgy tudjuk sikerrel
végrehajtani, ha visszaverjük a
kuíáksáknak e téren megnyilvánuló támadásait.
Hajas László elvtárs a kereskedelmi állandó bizottság
munkájáról beszélt.
Pozsár József elvtárs ismertette,

hogyan akadályozzák a kulákok a tojás- és haromflbc- ,
gyűjtést és hogyan verték visz. ,
szu a tanácsok jó felvilágosító
munkával az ellenség érveit.
Ezután Csűri Mihály elvtárs számolt be az építési és közlekedési
bizottság munkájáról.
Hozzászólásában rávilágított, hogy a Textil,
kombinát bödesődéje azért nem készült még el, mert egyrészt
har.
madrendíí fontosságú, másrészt a
MEZÖTERV nem készítette el a
típusterveket, így n e m tudtak hozzákezdeni a munkához.
Megemlítette Csúri elvtárs a Délmagyarországnak a Tervező Iroda munkájáról között kritikai cikkét, amelyet
nem fogadott el teljes mértékben.
Megjegyezte, hogy helytelen
az
egyetemi építkezésekkel kapcsolatban felvetni a kérdést, miért oda
épített 'k. ahová? — Csúri elvtárs
szerte' a 'Tervező Iroda nem tudhat l- '-.rv a z építkezések színhe.
lyér ' ' 'pkori
csatornarendszer
bűzt'"'föld alatt. Csúri elvtárs
hozzé •vta'ára Farkas
elvtár s nő,
majd G. Fazekas Erzsébet elvlársnő
válaszoltak.
Farkas elvtársnő hozzászólásában
hangsúlyozta, hogy a bölcsőde építése semmiesetrt 8WY1 lehet harmad,
rendfien fontos, akkor amikor leg.
drágább kincsünk, a gyermek és a
női munkaerő fokozottabb bevonása a termelő munkába

mind több és Itthb bölcsőde
mielőbbi felépítését teszi szükségessé.
G. Fazeka*
-»ébet elvtérmö
csatlakozott Fn ' i elvtársnő hoz.
zászólásához a bőteréde felépítésé,
vei kapcsolatban. Kifeitelte Fazekas elvtársnő, hogy a Textilkombi,
nát bölcsődéjének építése ncm har.
madrendűen fontos, sőt szinte a
legnagyobb
fontosságú
kérdések
közé tartozik, hiszen Népköztársaságunk ez ötéves terv hefeiezéséig
6000—.lO.OOO-re emelte n létesítendő bölcsődék számát, fis ha a MEZÖTERV nem küldött ú.i tipusler.
vet, a szegedi Tervező Iroda ké s zf.
tett volna egv linustervet. Az egye.
'emi építkezéssel kapcsolatban pe.
dig kijelentette Fazekas elvársnö.
hogy ott szó sics középkori csalor.
narendszerről é s p Tervező Iroda,
hogy olt szó sincs középkori csatornákról, még megváltoztathatta vol.
na a ter,vra.izot és elkerülhettük
volna azt a költséget, amellyel a
csatornahálózat építése jár.
— A Tervező Irodának be kell
lát nia — mondotta Fazekas elvlársnő
hogy nem elég előrelátó és
tervszerű munkájában. Ez okozza
n fennálló hibákat, amelyeket
tervszerű, jó vezetéssel sürgő.
sen ki kell küszöbölni.
Tombácz Tmre elvárs a betrvüjtés kérdésiével foglalkozott. Rávilágított. hogy városunk b«gv(i.Itési
tervét csak igen gyengén te'jesí.
tette. Döntő fontosságúnak tartja
a begyüités sikeres végrehajtása
fzemoontjából
n fokozott felvilágosító
munkát és a tanácstagok példamutatását.
Szélér Ferenc e vlárs hozzászólása,
ban megköszönte és magáévá tette
Bitté elvtársnak, az inari osztály
felé
gyakorolt
kritikájátde
ugyanakkor kérte Bitté elvtársit,
hogy a pártbizottság ipari osztá'va
az eddiginél fokozottabb
mérték,
ben segítse és irányít a az ipari
osztály munkáját.
A hozzászólásokra Dénes elvtárs
válaszolt, majd Mison elvtárs beterjesztette a határozati javaslatokat. amelyeket a tanácsülés egyhangúlag elfogudolt. Ezzel vége.ért
a szegcdi tanács nyilvános tanácsülése, amelyet igen sok
érdeklődő
dolgozó hallgatott végig.
A tanácsülés igen nagy érdeme,
hogy o tanácstagok használták az
építő kritika és önkritika fegyverét, hogy ezáltal is segítsék egymást hibáik kijavításában. A
tanácsülés ismét bebizonyította, hogy
tanácstagjaink tisztában vannak a
rájuk háruló feludatokkal és igyekeznek uzokut úgy elvégezni, ahogy
dolgozó népünk elkívánja tőlük.
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Vádira! Grősz József és társai elleni bűnügyben
'A láenioltratikua államrend elleni
összeesküvés

vezetésének

bűntette

Grősz

és m á s bűntettek miatt

Jó.

zsetf éa társai elleni bűnügyben

a

nyomozás Iratait a következő vád.
irat

benyújtása

mellett

küldöm

meg. Vádat emelek az előzetes le.
tartóztatásban lévő:
1, Grősz
József
vádlott
ellen,
aki 1887 december 9-é n Holbturnban született, kalocsai érsek:
az 1946 V I I . tv. 1. §. 1. belcez.
désébe ütköző, a demokratikus államrend

megdöntésére

irányuló

Szervezkedés vezetésének

bűntette,

az 1950 80. tvr. 57. §. a ) és b )
pontjaiba ütköző és az 58.
kezdése

szerint

üzérkedés

3. be.,

minősülő

valuta-

bűntette,

az 1948 I I I . tv. 48. §. 4. bekez.
désébe

ütköző

külföldre

szöktetés

bűntette, valamint
az 1945 V I I . tv. 1. §., illetve az
1440/1945. M. E . rendelet 12. §. 6.
pontjában

meghatározott,

bűnpár.

tolással elkövetett népellenes bűntett m i a t t .
2. dr,

Bozsik

Pál

vádlott

ellen,

a k i 1884 január 26-án Gyöngyösön
született, volt pesthidegkúti p l é b á .
nos. valamint
8. dr.

Farkas

Endre

vádlott

el.

|en, aki 1886 november 26_án Csobolyán született, szentszéki ügyész:
az 1946

VH.

tv. 1. §, 1. bek.

Ütköző, a demokratikus
megdöntésére irányuló

államrend
szervezke.

dés vezetésének bűntette,
a% 1930 i n .

W . 60. §. 1. pont.

j á b a ütköző és a 61. 8. 3. bekezdése M e r i n t

minősülő

kémkedés

bűntette,

4. dr. Hévy

László
vádlott el.
len. a k i 1902 április 8-án Győrszi.
g&t&n született, volt minisztori osztályfőnök,

ac 1945 VII. tv. 1.
illetve az
1440/1945. M. E. rendelet 10. §. 5.
pontjába

ütköző

népellenes

bűn.

tett,
az 1946 VTI. tv. 1. §. 1. bekez.
dlésébe ütköző, a demokratikus ál-

lam rend

megdöntésére

irányuló

Mervezkedéjs vezetésének

büntette,
Pongráez
Alajos
vádlott
éÖan. alá 1909 j ú n i u s 5-én Budapesten született,
volt
követeégi
tisztviselő.
az 1946 V n . tv. 1. §. 2. bekez.
désébe ütköző, a demokratikus államrend
megdöntésére
irányuló
szervezkedésben
való
részvétet
5. dr.

bűntette,
az 1980 ü l . tv. 60. §. 3. pontjába
ütköző és a 61. §.
szerint

minősülő

8.

bekezdése

folytatólagosan

elkövetett kémkedés bűntette,
az 1950 30. tvr. 57. §. a) és b )
pontjaiba

ütköző és az

58. §. 2.

bekezdése szerint minősülő valutaüzérkedés bűntette,
6. Endrédy

Vendel
vádlott ellen,
aki 1895 j a n u á r 19.én Pertőend.
réden Szülelett, volt zirci apát,
az 1946 V I I . tv. 1. §. 1. bekezdésébe ütköző, a demokratikus államrend megdöntésére
irányuló
szervezkedés vezetésének bűntette.
az 1930 I I I . tv. 60. §. 3. pontj á b a ütköző és a 61. §. 3. bekez.
dése szerint minősülő
kémkedés
bűntette.
az 1950 30. tvr. 57. §. a) és b)
pontjaiba üköző és az 58. §, 3, b e .
kezdése szerint minősülő
valuta,
üzérkedés bűntette és az
1948 L I I , tv. 48. §. 4. bekezdésébe ütköző külföldre
szöktetés
bűntette.
7. Hagyó.Kovács
Gyula
vádlott
ellen, aki 1888 március 14.én S a j ó .
virkonyban született, volt jószág,
kormányzó,
az 1945 VII. tv. 1. §.. illetve az
1440/1945 3. rendelet
10. §. 6.
pontjában meghatározott, folytatólagosan elkövetett népellenes bűntett,
az 1946 88, t v . 1. §. 2. bekez.
désében meghatározott,
a demokratikus államrend
megdöntésére
irányuló szervezkedésben való részvétel bűntette,

az 1950 30. tvr. 57. §. a) és b)
pontjaiba ütköző és az 58. §. 3.
bekezdése szerint minősülő valuta,
üzérkedés bűntette,
a 8800/1946, M. E. rendelet 1.
§. 8. pontjába ütköző éa a 9. §. 2.
éa 3. pontja szerint minősülő á r .
drágító üzérkedés bűntette.
8. Csellár
István
Jenő
vádlott
ellen, aki 1911 július 7-én Váskisújfalun született, volt
pálosrendi
rendfőnök,
az 1945 V I I . tv. 1. §., illetve az
1440/1945. M. E. rendelet 12. §. 6.
pontjába
ütköző,
bűnpártolásán)
elkövetett népellenes bűntett.
egyrendbeli a 7150/1946. M . E .
rendelet 2. §-ba ütköző
fegyverrejtegetés bűntette,
az 1950 30. tvr. 57. §. a) és b)
pontjaiba ütköző és az 58. §. 3.
bekezdése szerint minősülő valuta,
üzérkedés bűntette,
az 1948 I I I . tv. 48. §. 4. bekezdésébe ütköző külföldre szöktetés
bűntette,
a BTK. 400. §. első bekezdésébe
ütköző
közokirathamisítáa
bűn
tette.
Mindszenty József letartóztatása
és elítélése u t á n Grősz József
az
összeesküvés vezetését átvette. Dr.
Bozsik P á l és dr. Farkas
Endre
vádlottak több titkos összejövetelen
leszögezték u. n. „jogfolytonossági
elvüket'', amely szerint Mindszenty
József akadályoztatása miatt a kir á l y visszatéréséig Grősz József az
ideiglenes államfő. E r r ő l Grősz J ő .
zsef vádlott beismerte, hogy összeesküvő társai közvetítésével
1950.
j ú l i u s 5-én az alábbi írásbeli n y i .
latkozatot küldte el az egyik í m .
perialista állam budapesti követőé,
gére:
„Az ősi magya?
törvények
szerint
a király
távollétében
és a
herceg.
prímás
akadályoztatása
folytán,
mint Magyarország
Homo
Regi.
usa vállalom
az államfői
tisztség
betöltését
és átmeneti
kormány
kinevezését."
Dr. Bozsik P á l és dr.
Fatikas
Endre összeesküvő társaikból öszsze is állították a
kormánylistát,
amelyet Grősz József jóváhagyása
u t á n jelentettek egyik
imperialista
követségnek. A népellenes kormány
összeállításával kapcsolatban Grősz
József többízben tárgyalt P a y r H u .
gó volt gyáros, királypárti
politikussal is. Tárgyalásaik
alapján
Grősz ú g y döntött, hogy az eredeti,
leg jelölt miniszterelnök, dr. Bozsik
P á l helyett a kormány elnöke dr.
Friedrich István, a horthysta ellen,
forradalom első miniszterelnöke legyem. Friedrich a „kinevezést" elfogadta.
Grősz József vádlottnak dr. F a r .
kas E n d r e rendszeresen jelentést
tett az összeesküvés
szervezésének
előrehaladásáról.
A
bűnjelek k ö .
zött elfekvő tervezete/k szerint
fő
célkitűzésük volt, hogy a nagybirtok rendszert visszaállítsák, a gyárakat és bányákat visszaadják
a
tőkéseknek.
A népi demokratikus
rendszer
megdöntésére irányuló
szervezke.
dóssel kapcsolatan Grősz József a
következőket v a l l j a :

lésére összeesküvést szervez és vezet. Részletezte, hogy háború esetén, vagy ha az összeesküvés k i .
robbbantására
megfelelő helyzet
alakul ki, kormányt alakit és k i .
áltványt bocsát ki. Erről Grősz József beismerte:
„Mindszenty
aziri
hívott,
mert
számítva
őrizetbevételére,
tájé.
koztatni
akart
arról,
hogy
meg.
bízást adott dr. Bozsik
Pálnak
o
rendszer
megdöntésére
irányuló
szervezet
kiépítésére
és
kormány,
programm
kidolgozására,
Meghí.
zott, hogy
őrizetbevétele
esetén
vegyem
át helyette
a
vezetés".

S
Dr. Bozsik Pál vádlott, aki 1918tói a gyöngyösi ellenforralini elemek vezetője, majd a
horthysta
parlament képviselője volt, a felszabadulás után Mindszenty József
bizalmas politikai tanácsadója
és
és összeesküvő társa
lett.
Mindszenty letartóztatása után összeesküvő tevékenységét Grősz
József
irányítása alatt folytatta, ö
dolgozta ki dr. Farkas Endre vádlat.
tel együtt az összesküvés programját. Összeesküvő társa, dr.
Pongráez Alajos segítségével a programot egyik imperialista
követség
útján Spelmann, newyorki
érseknek, Montini vatikáni államtitkár,
nak és Habsburg Ottónak megküldötte.
Az általa
beszervezett és iparügyi miniszternek jelölt dr. Hévey
Lászlót azzal bízta meg, hogy volt
osztenburgista
különítményesekből
és volt horthyta
katonatiszetkböl
álló fegyveres csoportokat szervezzen.
Dr. Bozsik Pál irányította
Balázsi Sándoron
keresztül
azt a
vasúti
szabotázs-csoportot,
amely
vagonok kisiklasztásával, a szerelvények hibás
összeállításéval
a
szállítások rendjét szabotálta.
Rendszeres
kémjelentéseket tett
az említett követség részére titkos
belpolitikai és
gazdasági
adatokról, amelyeket maga és összeesküvő társai szereztek meg.

Hagyó-Kovács Gyula vádlott el
horthysta felsőház volt tagja, mint
Dr. Hévey László vádlott a
Je. jószágkormányzó az előszállása 30
zsuita-rend támogatásával külföldön e»er holdas uradalom vezetője volt.
végezte tanulmányalt. Utasítása a i Tejhatalmú ura volt 8200 földnél.
vezetett
volt, hogy a támogatás fejében, a kttU cselédnek. A z általa
baloldali
emigránsok
tevékenysé- uradalomban a cselédség évi fizegét a horthysta követség útján je- tése pénzben 40 pengő volt, az i n .
lentse. Besúgó Jelentéseit folyama- tézők a cselédekkel a legdurvábban
tosan megtette. Ennek okmányait bántak, az öntudatosokat csendőrbecsatolom.
(Tárgyi
bizonyítékok kézre adták, mint pl. Szervezi J á kötet®: eredeti okmányok II. 36— nost, Vadócz Györgyöt éa másokat.
Utasításéra történt, hogy dr. Zalai
61.)
K á l m á n azért, hogy a
cselédek
Besúgó tevékenységét
külföldről gyermekei a tóban ne fürödheasevisszatérve rendszeresen
folytatta. nek, annak
fenekét
vasvillákkal,
Mint kassai tanár, a VKF/2.
fa- ócskavasakkal azóratta tele. E n n e k
siszta katonai
elhárító
zervnek következtében az egyik aratómunközvetlenül tette meg besúgó
je- kás 12 éves gyermekét egy villa,
lentéseit.
felnyársalta.
A
gyermek
halála
az
eljárás lefolytatását
A felszabadulás után feloszlatott ügyében
Gyula
megakadákirálypárti egyesületek volt
veze- Hagyó.Kovács
tőivel, a volt
Oszteaburg-különlt- lyozta.
ményhez tartozó
kaitonstisztekkel,
A felszabadulás
után
Endrédy
eltávolított tisztviselőkkel és
fasiszta diákokkal
rendszeresen tit- Vendel utasítására több mint 32-000
kos
összejöveteleket
tartott.
Az U S A dollárt zugárfolyamon értékeösszeesküvésben
Bozsik
vádlottól sített. A kormányzattól folyósított
azt a feladatot kapts, hogy fegy- összegekkel
ugyanígy
árdrágító
veres csoportokat szervezzen.
BeIgy
többek
szervezte
Mészáros
Iván
volt üzérkedést folytatott.
csendőrezredest,
az
oszitenburgis- között egy inzulinüzleten többmlnf
ták elismert vezetőjét, aki
kidol- 60 ezer forint törvénytelen
nyeregozta a fegyveres csoportok
sza- séget ért el néhány hét alatt.
botázs- és terrorterveit. A terrorő továbbította Endrédy
Vendel
akcióhoz szükséges fegyverek
és
1
lőszer dr. Przibislawsky Ferencnél titkos jelentéseit az egyik nyugati
voltak elrejtve. A
lefoglalt
több ország követségéhez.
mint 50 lőfegyvert és több
mint
100 csomag lőszert stb.
megküldöm. (Tárgyi bűnjelek
csomagjai.
3—7.) Hévéi utasításairól
PrzibisCsellár István Jenő vádlott, a pálawsky Ferenc tanú így vallott:
losrend volt főnöke, a Gellért-he„Hévey kihangsúlyozta, hogy
a gyi s^iklakolostorban
a körözött
mi feladatunk
rombolások és az büntetettek egész sorát
rejtegette.
állam vezetői
elleni
merényletek Bujtatta a letartóztatás elől többek
végrehajtása, fegyverraktárak meg- között a gyilkosság miatt körözött
támadása a fegyverek kiegészítése Tóth Illés kulákot,
Schulkovszky
végett. Közölte Hévey, hogy
ko- Alfréd „herceg" b u j k á l ó horthysta
moly segítséget kapunk majd Nyu- katona lisztet és két társát,
Karágatról és Jugoszláviából, ahol fel- csonyi Guidó
népellenes
bűnöst,
fegyverzett magyar fasiszta csapa- Szijjártó Henrik körözött ég álnétok állnak készenlélhen."
ven élő fasisztát. Utasítására Pécsett bujtatták a sikkasztás
miat^
körözött Horváth Istvánt. A sziklakápolnában rejtegette és
hamifl
Dr. Pongráez Alajos vádlott
a okmányok kiállításával szökni sefasiszta VKF/2. kémelhárítő besú- gítette Vezér Ferenc vádlottat, akif
és gyilkosságra való
gója volt. Amikor ez 1946-ban ki- gyilkosság
derült és emiatt tanári állásából el. felbujtáa miatt köröztek.

Dr. Farkas Endre vádlott 1919től számos fasiszta egyesületnek és
pártnak volt vezetőségi " tagja.
A
felszabadulás után
ügyvédi
tevékenységet folytatott és
szentszéki
ügyésszé nevezték ki. Dr. Farkas bocsájtották, az egyik Imperialista
tisztviselője
Endre rendszeresen
személyes je- hatalom követségének
lentést tett Grősznek az összeeskü- lelt. Kémszolgálatra szervezték be
vő
tevékenység
részleteiről.
Dr. és rendszeres kémjelentésekel adott
gazdasági,
Farkas Endre és
Bozsik
vádlott az ország belpolitikai,
titkos
dolgozták ki az összesküvés
úgy. kulturális, oktatási és m á *
nevezett
„jogfolytonossági
elvét." adatairól.
Farkas Endre vádlott Irányította a
Megbízást kapott, hogy tartsa »
vott horthysta
katonatisztek
és kapcsolatot a Grősz József által ve.
rendőrtisztek beszervezését az ösz* zetett összeesküvéssel. A növetség
szeesküvés fegyveres
csoportjaiba. p a p í r j á n és írógépén ő állította ki
azokat az okmányokat,
amelyeket
Az összeesküvéssel
kapcsolatot
Grősz József írt alá. Az összeeskü.
tartó egyik imperialista követségvés vezetőitől származó kémjelennek gazdasági és politikai
kémtéseket átvette és továbbította.
adatokat szolgáltatott ki rendszere-,
sen. Grősz József mindent elköve1946.tól
kezdve
rendszeresen
tett, hogy minél több,
számukra Uzérkedet valutákkal,
amelyeket
megbízható népellenes elemet tartzugárfolyamon üzletszerüleg
érté
son közvetlen irányítása alatt. Ezért gyilkosokat és más
körözött kesített.
bűnözőket segített
a
hatóságok
előli bújkálásukban.

„Beismerem,
hogy az
általam
vezetett
összeesküvés
megkezdte
fegyveres
csoportok
szervezését,
amelyek
feladata
volt a
Népköz,
társaság
megdöntése
és a
hatalom
átvétele".
A háborús bűntetteiért körözött
Grősz József kapcsolatot épített Ivánvi
Endrét segítette
szökéséki több imperialista á l l a m budapesti ben es anyagi támogatást
küldött
követségeivel,
amelyek
bizalmas részére — dollárban — búvóhelyéanyagokat közvetítettek a V a l i k á n re, a hűvösvölgyi
múzeumba
éa
és Grősz között. Grősz
jelentései, rendházba. A gyilkosság rainft köamelyeket az imperialista követsé- rözött Vezér
Ferenc 9.
vádlott,
geknek adott át, titkos gazdasági és voit pálos-szerzetesnek hamis igamásokat
politikai kémadatokat tartalmaztak. zoló iratokat állított ki,
elől
(Tárgyi bizonyítékok kötele: ere. p< dig a felelősségrevonásuk
külföldre szökésükben seglteíl.
deti okmányok I.)
9. Vezér Ferenc
vádlott ellen, a k i
A szerzetesek illegális
tovább1914 március 24.én
Szaniszlóban működésének támogatására
bizalszületett, volt pálosrendi perjel: a mas köriratot bocsátott ki. (Tárgyi
B T K . 278. paragrafusába
ütköző bizonyítékok 'kötete: eredeti okmágyilkosság büntette,
nyok II. (13).
a B T K . 278 paragrafusába
ütAz összeesküvés anyagi
fedezeköző többrendbeli gyilkosságra fel. tét elsősorban a kalocsai érseksébujtás bűntette és
gen Grősz József által
irányított
az 1945:VII. tv. 1.
illetve az valuta és aranyűzérkedés
biztosi,
1440/1945. M. E . rendelet 8.
2. totta. A megtartott házkutatás soebből
bekezdésébe ütköző, a népek háború rán a nyomozó hatóságok
utáni békés együttélésének megbon. kétezerötszáz dollárt, százhúsz anj gol fontot, ezerszáz svájci frankot
tápára irányuló büntelt miatt, mert:
és más külföldi fizetési eszközöket.
Grősz
József
és
bűntársai
Napóleon-aranyakat és nagymenyszcesküvést
szerveztek
és vezet- nyiségű
törtaranyat
lefoglaltak.
tek, amelynek
célja
a
demokra. (Tárgyi bűnjelek 1. csomagja a (f)
tikus
álamrend
megdöntése
és a borítékjaiban megküldtem).
Habsburgok
trónra
juttatásával
a
A kalocsai érsekség könyvtárákirályság
visszaállítása
volt.
En. ban őrzött, nagy nemzeti értékeket
nek érdekében
a Mag/far
Nép. képviselő kulturális műkincset, az
köztársaság
ellen
szerteágazó úgynevezett „kalocsai kódexet" és
nyilvánszervezett
aknamunkát
fejtettek tíz darab nemzetközileg
tartott ősnyomtatványt
külföldre
ki.
csempésztetett és az értük kapott,
mintegy félmillió forint értékű valutát külföldön letétbe helyeztette.
kapott
külföldről
Grősz József vádlottat 1948 no- Folyamatosan
fovemberében Mindszenty József m a . csempészés úton többszázezer
gához rendelte és bizalmasan k ö . rintnyi
„ összeget,
. . . . amelyet
. . . a kiszözölte, hogy a köztársaság megdön. költ Zágon Endre voit győri ka-

m

nonok küldött.
Ebből a pénzből perialista állam budapeíi követsétöbbek között Endrédy Vendel vád- gén és más utakon becsetmpémelf
valutát ne helyezze letétbe, hanem
lottnak 50 ezer forintot adott.
A budapesti megyei bíróság
dr. azt zugárfolyamon értékesítse. UtaOlti Vilmos elnöklete alatt működő sítására Hagyó-Kovács vádlott inbüntetőtanácsa a
tárgyalást
fo'yó zulinnal és szesszel üzérkedett.
hó 22-én, pénteken reggel fél ki.
VII.
lene órára kitűzte. (MTI.)

Endrédy Vendel vádlott 1945.től
kezdve kémkedett az egyik imperia.
lista állam követsége részére. Ként.
jelentéseinek egyes adatait nyomo.
zati vallomásában a 3—4. oldalon
a) pontok alatt részletezte.
1948,
őszén Mindszenty József utasításé,
ra a Vatikánba utazott. Itt a M i n d .
szenty által összeállított titkos a d a .
tokát jelentette. Viszatérve, Mindszentynek és Grősznek a
kapott
utasításokat átadta. R ó m a i tárgyalásairól a továbbiakban
ezt
vallotta:

„Római
tartózkodásom
alatt
fel.
készültem
arra is, hogy
letarlóz.
tetthatnak.
Ezért
m/ilatkozatel
hagytam
hátra,
hogy
minden
val.
lomásom,
kijelentésem
és
aláíró,
som
érvénytelen."
Endrédy Vendel irányította Paipp
Ervin volt kispap ég társai „Magyar Szabadság F r o n t " elnevezésű
összeesküvő csoportját. E z a csoport fasiszta röpcédulákat terjesztett és szabotázsakciókat szervezett
Papp Ervin
később
Bozsik
Pál
vádlottal is közvetlen kapcsolatot
létesített.
Grősz József irányítása
alapján
Endrédy volt egyik vezetője a volt
szerzetesek illegális
szervezésének.
Több volt szerzetesnek az országból
való kiszökését szervezte meg és
támogatta anyagilag.
Hagyó.Kovács
Gyula,
vádlottat, legközvetlenebb

VII.
r.
munka,

társát utasította, hogy az egyik im-

Egyik nyugati
követségen
ke*
resztül kapcsolatot tartott a kémkedés miatt kiutasított
Zembrzusky
Mihály
volt pálos
rendfőnökkol.
akitől az illegálisan
tevékenykedő
szerzetesek
kiszöktelésére és spekulációs célokra
többezer dollárt
kapott, amit zugárfolyamon értéke,
sltett. Valutamanipulációit E n d r é d y
útmutatásai alapján szervezte meg
volt rendtársainak illegális
tevékenységét. A kapott utasítások sze.
rint Rauch, Bolvári és Vince volt
szerzetesek kiszöktetéeét
előkészítette és költségeikre 35.000 forintot adott.

IIX.
Vezér Ferenc vádlott 1941.töt á
.szentkúti pálos rendház főnöke volt.
Endre László, később kivégzett háborús bűnös utasítására közvetlenül a felszabadulás után kulákokból és m á i
népellenes elemekből
terroralakulatot
szervezett.
Feleskette őket, hogy gyilkoságokat
követnek el a felszabadító Szoviet
Hadsereg katonái
ellen.
Ulasűá.
sára és
rendszeres
felbuitására
több szovjet katonát meggyilkoltak.
Vezér Ferenc maga ie fegyveresen
járt bandája tagjaival, mint
vallotta: „oroszvadászatra" a pálos*
szenlkúti tanyavilágban. A gyilkosságok közül egyet személyesen hajtott végre: 1944 december közepén
egy szovjet katonát orvul lelött.Vezér
Ferenc az ellene indult eljárás elől
megszökött, B u j k á l á s á b a n
Grősz
József és társai — akik tudomással birtak gyilkosságairól — segítették.

A vád a vádlottak beismerésével,
az iratokhoz
csatolt és a tárgyaláson ismertetendő okmányokkal éa
okiratokkal,
a megküldött tárgyi
bűnjelekkel bizonyítva van. A vádat mindenben igazolják azok a tan ú k , akiknek megidézésére
indít,
ványt tettem.
A bűnügy tárgyalására a budapesti megyei bíróság tanácsa az il*
letékes és hatásköre van.
(1950:46. tvr. 9. $.)
A vádlottak előzetes letartóztatásának meghosszabbítását
indítványozom.

Dr.

Alapy

Gyula

s. k,

ügyészségi elnök, j
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már a Vöröskereszf

1

Komoly változást hozott
a Magyar Vöröskereszt életében az
a
tény, hogy tömegszervezetié
alakult. Erre az úlra Pártunk irányításával és Rákosi elvtárs útmutatása alapján lért rá ez az intézmény.
A dolgozókkal való kapcsolata így
fgyre inkább elmélyül.
Lényeges különbség vnn tehát
a
Magyar Vöröskereszt mai és a letűnt Horlhy-rendszer Vöröskereszt
Szervezete közöt. Abban a vöröskeresztszervezetben
az
úgynevezett
,,úri osztály" tagjai
és cifrálkodó
páváskodó,
nyafogós
asszonyai
foglaltak helyet. Ezek a
„hölgyek
csak arra valók voltak, hogy gyűjtési napokon a belváros utcáin és
a Korzón a járókelők orra alá rázzák a perselyt és az abban összegyűlt összek
nagyrészét
elmulassák, eldőzsöljék. Csak egy kis részét osztották szét a
rászorultaknak. Nem a segítés volt
tehát
a
céljuk, hanem az. hogy
az elnyomott proletáriálus sinylődői nekik
kezet csókoljanak
ezért.
Munkás,
becsületes dolgozó abban a szervezetben nem is foglalhatott
helyet.
Ezeket távol is tartották maguktól,
hogv ne lássák az „urak" és ..hölgyek" csalásait, hiványságait.
Ma azonban a Magyar Vöröskereszt é'én dolgozók állanak, a tagok is a dolgozók köréből
kerülnek ki. Mélyíti
a kapcsolatát
a
dolgozókkal a Magyar Vöröskereszt

is 0

dolgozóké

azzal is, hogy különböző
tanfolyamokat indít. Ilyen például az „Elsősegélynyújtó tanfolyam",
amelynek elvégzése után a dolgozó segítséget nyújthat bajbajutott
embertársának.
Ilyen
tanfolyamokat
í d d i g a következő helyeken
indította a Szegedi Magyar
Vöröskereszt szervezet:
Köztisztasági-telep
Píck Sízalámigyár, Julafonó,
Konzervgyár. Ezekben az
üzemekben
felismerték a dolgozók a tanfolyam
jelentőségét és nehéz napi
munkájuk után örömmel vesznek részt a
kiképzésben.
Megemlíthetjük
a
jSzilléri-sugárűti általános iskolában
indított tanfolyamot is,
amelynek
megszervezésében komoly
munkát
•végzeit Sebestyén Ferenc
felsővárosi MSzT
tag. A
tanfolyamok
megrendezése Szeged többi üzemeiben és intézményeiben is
folyamatban van. Igy válik élő
valósággá népi demokráciánk életének
minden terültén az az elv, hogy:
„legfőbb érték az ember".

*

Párthirek

Felhívjuk az anyagfelelösök
figyelmét hogy az alapfokú és a középfokú politikai iskolákra a bizonyítványok megérkeztek. Ara d a r a .
bonként 20 fillér. Átvehető a P á r t .
oktatás H á z á b a n
Értesítjük a középfokú politikai
iskola egyéni tanulóit, hogy részükre j ú n i u s 23.án délután 5 órakor
a nemzetközi kérdések című anyag,
ból tanulókört tartunk, j ú n i u s 30_án
délután 5 órakor pedig konferenciát az iparoslanuló iskolában. Az
elvtársak megjelenésére feltétlenül
számítunk,
Agit. prop,
osztály.
Értesítjük a középfokú
propaganda
szeminárium
hallgatóit,
hogy részükre június 2l-én, csütörtökön délután 5 órakor tartjuk
az összefogla'ó propaganda szemi
náriumot a Pártoktatás
Házában.
Az elvtársak megjelenésére feltétlenül számitunk.
Agit. Prop. Osztáty

Pártoktatás
Háza
hírei
A Magyar Vöröskereszt
tömegszrtrvezetéhen
minden
becsületes
Értesítjük a felső- és középká.
dolgozónak helye van.
Kívánatos, der egyéni és önálló tanulóit, hogy
hogv Szeged dolgozói is minél na- 22-én, pénteken délután 6 órakor
gyobb számban lépjenek be a szer- nyilvános konzultációt tartunk az
vezetbe, hogy j ó
munkájukkal itt összefoglaló konferencia kérdéseL
is elősegítsék ötéves tervünk sike- ről, a Pártoktatás H á z á b a n .
Értesítjük a középkáder
egyéni
res végrehajtását és erősítsék a békéért folyó küzdelem magyar arc- és önálló tanuló elvtársakat, hogy
június 21-én délután 5 órától 7
vonalát.
óráig egyéni konzultációt tartunk
a Pártoktatás Házában.
J ú n i u s 23.án délután
6
órától
Román
vendégművészek
szerepelnek
előadást tartunk a „Spanyol kéra rádiózenekar
ma esti
hangversenyén
désről", melyre meghívjuk a propagandistákat, pártvezetőségi
ta.
A Magyar R á d i ó zenekara
m a köztársaság érdemes művésze
H a . gokat és tömegszervereti funkcióeste rendezi meg nagyszabású h a n g . csaturján
hegedűversenyét
adja náriusokat.
versenyét a szegedi színházban. A elő. A
hangverseny
jelentőségei
hangverseny ketetében két
kiváló hogy H a c s a t u r j á n és Mendelssohn
N A P I R E N D
román művész szerepel: Matci So.
művei mellett román zenét is hoz a
cor, a R o m á n Népköztársaság é r .
Kedd, 1951. június 10.
demes művésze, a R o m á n R á d i ó el- szegedi dolgozók közé: Matei Socor
MOZI
Andricu
nöke, kiváló karmester és zeneszer. vezényletével bemutatják
Szabadság:
fél
7, fél 9 Verseny a
zö. Gaby Grubea, a R o m á n
N é p . román szerző I I I . szimfóniáját.
tengeren (június 22-ig).
Vörös Csillag: fél 7, fél 9 Az új

Szerdán

és csütörtökön

a Honvéd
Szegeden

Nagy várakozással tekintenék
azegedi üzeniek

dolgozói a

a

Buda.

pesti Honvéd Szinház előadása elé.

Színház

szerepel

dolgozóknak az itt közelünkben élő
jugoszláv banditák aljasságát.

faniló (június 20-ig).
Fáklya: 6, 8 Az uzsorás
21-ig).

(június

SZÍNHÁZ
Szünet.

A magyar válogatott úszók egy
csoportja vasárnap Szegeden ven.
dégszerepeit. Délelőtt a városi ta
nács közgyűlési termében Tapol.
czai Jenő, az OTS helyettes elnöke
beszámolót tartott a Szovjetunióban szerzett gazdag tapasztalatokról. Különösen hangsúlyozta azt a
szívélyes és baráti
vendéglátást
amelyben a magyar úszóknak részük volt.
Délután az újszegedi uszodába®
körülbelül ezer néző
jelenlétéiben
inlsikerült úszóversenyt
tartottak.
Eredmények: 50 m.es női gyors:
l . Temes Judith 31 mp., 2. Kárpáti 32.4. 3. Hunyadfi 34.6. 100 m_
ea gyors: 1. Csapó
(Sz.
Petőfit
1:014, 2. Latin (Bp.) 1:018. 50 m
férfi h á t : 1. Gyöngyösi 31.2.
2.
Benké ( H m v . Dózsa) 33.8. 100 m

pillangó:
1.
Németh
1:158, 2.
Reök (Sz. Petőfi) 1:208. 100 m
női hát: 1. Temes 1:186, 2. H u .
nyadfi 1:23.5, 3. K á r p á t i
1:23.8.
200 m férfi mell: 1. Aradi 2:53.8,
Kiegészítő számok: 100 m f i ú h á t :
1. Kuhn (Sz. Petőfi) 1:28.9 . 50 m
serdülő ifi pillangó: 1. Nóvák ( S z ,
Petőfi) 38.4. 200 ifi gyors: 1. F a .
zekas (Sz. Dózsa) 2:38 100 m ifi
női mell: 1. Peterdi (Sz. Petőfi)
1:39. 100 m fiú mell: 1. Vajtai (Sz.
Petőfi) 1:25.7. 100 f i ú gyors: 1.
Caala (Sz. Dózsa) 1:13.6. 100 m
ifi h á t : 1. Csapó I I . (Sz. Petőfi)
1:26.2. 50 m úttörő mell: Beck (Sz.
Petőfi) 44.2. 50 m úttörő gyors:
1. Szalai (Sz. Petőfi) 37.6. V i z i .
labda: Sz.
Petőfi—Bp.
Haladás
4:8 (3:2).

r
Zalavári (Sz. L o k ) nyerte a 30
km.es országos futóversenyt
Szeged város 30 km-es országúti
futóversenyét a szegedi Lokomotiv
kiváló
hosszútávfutója.
Zalavári
nyerte 1:55.48-as kitűnő idővel. 2.
Mauréri (Bp. Bástya)
1:5658, 6.
Kobruzsa (Sz. Lok.)
2:04.14,
8.
Temesvári (Sz. Lok.) 2:07.

Toló-eredmények
Ezen a héten két pályázó ért el
12 találatot. Fejenkénti nyereményösszeg 24.836 fórint.
A másodosztályban 38 darab
tí
találatos szelvény akadt, egyenkénti nyereményösszeg 1307 forint.
A harmadosztályban 538 pályázó
ért el 10 találatot. Ezekre egyen,
ként 185 forintot fizetnek.

Trencsényi Waldapfel Imre elvtárs beszámolója Szegeden
az íróküldöttség szovjetunióbeli útjáról
Mind többen és többen részesül,
nek és részesültek abban a kitüntetésben. hogy tanulmányútra mehetnek a Szovjetunióba. A
közel,
múltban egy művészekből és írók.
ból álló kultúrküldöttség
járt
a
Szovjetunióban. A küldöttség tagja volt dr. Trencsényi
Waldapfel
Imre elvtárs is. Trencsényi Wal-

dapfel elvtárs
24-én délelőtt az
MSZT.székházban beszámol a sze.
gedi dolgozóknak a
Szovjetunióban tapasztalt élményeiről, hogy a
szegedi dolgozók az 5 előadása á l .
tal m é g jobban
megismerjék
a
Szovjetuniót, a szovjet kultúrát és
művészetet

MŰSOROS RUHABEMUTATÓ SZEGEDEN
Pénteken este a Magyar-Szovjet
Társaság székházában vidám kultúrműsorral egybekötött ruhabemu
tót rendez a Ruházati Bolt ÁV.
Bemutatják itt
konfekcióiparunk
Ízléses, divatos, olcsó férfi és női
ruháit.
Színessé,
szórakoztatóvá

teszi a ruhabemutatót

a

Rendőr,

zenekar. a Ruházati Bolt énekka.
rának, a szegedi MSZT pengettyűs
zenekarának és a Szegedi K e n d e r ,
fonógyár tánccsoportjának közre.,
működése.

•

Beiratkozás
a Textilipari Technikumba

'A Múzeum
nyitva
keddtől
pénA Honvéd Színház szerdán és csü.
tekig délelőtt
9-től délután
S-ig,
törtökön este fél 8 órai kezdettel
szombat
és vasárnap
délelőtt
9-től
tartja meg
vendégszereplését
a
1 áráig,
'
A
TEXTILIPARI
Technikum
•
Szegedi Nemzeti Színházban. E z .
igazgatósága értesíti az I . osztálySomogyi-könyvtár nyitva: reggel
alkalommal M a j o r O t t ó :
„Határ- ba iratkozó tanulókat, hogy beira. 10-töl délután 5-ig.
Szélen" című darabját adják
elő. tásuk végett j ú n i u n 19.,20., 21. n a p .
Egyetemi-könyvtár nyitva:
regE z n darab újabb fényt derít, le- j a i n a szegedi á l l a m i Radnóti M i k . gel 8-tól este 7-ig.
(Szeged,
Sztá.
rántja a leplet a Tito.banda aljas lós-gimnáziumban
IDÖJARASJELENTÉS:
Változó
gaztetteiről, bemutatja a
szegedi lin.krt. 6. I . emelet) jelentkezzenek. flehőzel,
ma néhány
helyen,
holnap
többfelé
záporeső,
zivatar.
Időnként élénk délnyugali.nyugati
szél.
FOGASOSO fehér
előszobafal tü- K É T F I Ó K O S , festett, jókarban l é .
A meleg
tovább
tart,
körrel eladó. Kölcsey-ulca 4. I. em. vő gyermekágy eladó. Kossuth.u.
Megtekinthető:
Faékaséknál
9— 16. szám.
K É T P Á R E V E Z Ő S csónakot
venSZAKSZERVEZETI HÍREK
M-igEGY szép ártány süldő eladó. Szi- nék. A j á n l a t o k a t : Kelemen, belkliA
Kereskedelmi
és
Pénzügyi
nika.
virvány-ut 4/b.
és egy
gyermek Dolgozók Szakszervezete helyi csoKUBIKOS-kordét
keresek,
lehet E G Y íróasztal
portja június 19-én, kedden est e 6
sportkocsi eladó. Z á r d a . u l c a 20.
hiányos is. Gutenberg-u. 30.
órai kezdettel szakszervezeti székM'IRFIKEREKPÁR
eladó.,
Szent H A S Z N A L T , j ó állapotan l é v ő r e , házunk kistermében, Kálvária.utca
dőnyös
iratszekrény
jutányosán
el.
György utca 26. Érdeklődni:
ház10. szám alatt „Ember származása"
adó. Kakuszi, Kossuth Lajos-sugár,
felügyelőnél.
címmel természettudományi előadást
3 + 1 Orion kéthullámos rádió, egy út 5.
tart, melyre a kartársakat és min42.es birgerli barna csizmanadrág, Az I.es számú belgyógyászati k i i . den érdeklődőt meghiv a vezetőség.
nika a Tisza-parton
KUTYÁKAT
gal pladó. Imre.utca 3/a.
H A R O M H Ó N A P O S hasas koca és vásárol.
MSZT-HIREK.
egy egyéves süldő eladó. Szatymazi. E L V E S Z E T T vasárnap egy fehér
M S Z T kultúrpropagandisták. f i .
szürke nőstény kiskecske. Becsüleutca 53/a.
Z O M Á N C O Z O T T fürdőkádat ven- tes megtaláló jutalom ellenében ér- gyelem!
A
Magyar-Szovjet
Társasag
tesítse Marx-tér 17. szám alatt a
nék. Szent István.tér 6. Trafik.
szegedi titkárságán 19.én, kedden
H A L Ó S Z O B A , bőrgarnitúra, egye. házfelügyelőt.
bek privátnak eladók.
Zerge.utca E L L O P T A K hétfőn a piacon az 6 órai kezdettel kultúrpropaganda
asztal alól d r a p p bőrtáskámat, ösz. értekezletet tartunk.
r>. I I . 6.
Megjelenésre számítunk.
K E R E S E K megvételre 5, vagy 6 szes irataimmal együtt. Aki elvitte,
címemre
enyvezőbakot. Kérem a címet leedni nz "iratokat és a táskát
MNDSZ-HIREK
Bodola vaskereskedésnél,
K l a u z á l , küldje vissza, mivel többen látták.
MNDSz kerületi ügyvezetők
réVidács Mihályné, Szeged, Becsei.u.
tér.
szére ma, kedden délután 5 óraB Ő R K A B A T J A T most festesse, ja- 14/b.
kor értekezletet tartunk.
víttassa
Csordás
börruhakészüő.
medernél. Szent Miklós-Utca 7.
A városi tanács hírei
K E L E T I perzsaszőnyeg,
egyebek,
A Közlekedés
bútorok eladók. Kazinczy.utca 14.
Értesítem az újszegedi elemi lőés
Mélyépítéstudományi
I 4.
tér közelében dolgozó
mezőgazdaEgyesület
B E J Á R Ó takarftónőt keresek. J e .
sági munkásokat, hogy folyó
hó
lentkezés 9—11-ig, dr. Baracs, Z r i .
délután
5
20, 23, 25, 26 és 27-én
lövészetet szegedi csoportja ma
nyi.utca 9.
tartanak a fegyveres alakulatok. A órakor a Dokumentációs könyvtár
K E R E S E K megvételre vastagabb, jelzett napokon a lövészet délelölt (Horváth Mihály-u. 3.)
földszinti
vagy vékonyabb gerendát, deszkái, 10 órakor kezdődik.
helyiségében alakuló
(vezetőségválécet és 13 fm. vaskerítést, használ,
lasztó) ülését tartja, melyen
Tölgyes Lajos elvtárs, a közelekedési
tat is. Pulcz.útca 25. Savanya.
Szegedi Honvéd—Bajai Homéd
és postaügyi minisztérium gépészeE G Y porszívógép, kirakati napvé.
7:1 (2:1)
ti szakosztályának vezelője tart elődö céliára alkalmas rolló, stopperadást „A közlekedés és mélyépítés
éra eladó. Gaál, Újszeged, Pozso.
A Szegedi Honvéd a bajai hon1931. évi feladatairól." Minden érnyi.utca 3.
védnapon jó játékkal, szép
győdeklődőt szivesen lát a
rendezőzelmet aratott a
lelkesen
küzdő
nr
séghelyi csapat ellen. A Szegedi Honvéd góljait Cziráki (3),
RózsavölGUMIBÉLYEGZŐKET
DÉLMAGYARÓRSZÍS
gyi (2), Kotász (2) lőtték.
ú j eljárással, tartósan
Dotitilcol naplap,
' é l é t ő l szerkesztő tt k l ó d *
és g y o r s a n
készít
Röplabda

?

Sz. Postás—Békéscsabai LokomoHv6 3:2, a kerület két legjobb nöi
röplabda csapatának a
barátságos
eredK É T 14 hónapos süldő eladó. Kos. | találkozója szép küzdelmet
ményezett. A szegediek
megérdesulh Lajos.sugárút 77.
F É N P E Z E T T keményfahálő. hasz- melten győztek.
nált eladó. Nemestakács.utca 15/b.
Totó-eredmények:
BÉCSI.KÖRŰT
21.
számú
ház
1, 2, 2, x,. x»_ 1, 1, 2; li í j í j J.
családi okok miatt sürgősen eladó.
DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA ÁV
SZEGFŐ, I.ENIN - UTCA *

J ó eredmények ö hírverd úszóversenyen

Adenauer nem a nemet népet,
hanem az amerikai
imperialistákat
képviseli
Rómában
Togliatti és W i l h e l m Pieck elvlársak táviratváltása
(TASzSz).
Togliatti, az
Olasz közölje Olaszország népével, hogy
Kommunista Párt főtitkára távira- Adenauernak semmi felhatalmazása
tot intézett Wilhelm Pieck elvtárs, nincs a német nép nevében beszél,
hoz, a Német Szocialista
Egység- ni. A Német Demokratikus K ö z t á r .
párt elnökéhez:
saságban
megtartott
népszavazás
„Rómában ezekben a napokban során az egész lakosság egyhantalálkozik Adenauer De Gasperivel, gúan a remilitarizálás ellen é s a
Ezt a találkozót az amerikai impe. Németországgal
még
1951-ben
rializmus arra használja fel, hogy megkötendő békeszerződés
mellett
újabb összeesküvést szöjjön az olasz foglalt állást. A békeszerető német
nép jóléte és békéje ellen — mond- nép nem hagyja, hogy az amerikai
j a a többi között a távirat. — Eb- imperialisták és a német revansből az alkalomból biztosítom a né- politikusok felhasználják őt a Szov.
met munkásokat, dolgozókat, min- jetunió és a népi demokratikus o r .
den becsületes hazafit és békehar- szagolt ellen irányuló bűnös tervek
cost, hogy az olasz nép
többsége végrehajtásához — m o n d j a a to.
szembefordul ezekkel a mesterkedé- vábbiakban a távirat.
sekkel. Az egész olasz nép határoBefejezésül Pieck elvtárs megközottan titakozik az ellen, hogy
az szönte az olasz nép szolidaritását
amerikai imperialisták
szolgálatú,
és hangoztatta: az olasz és német
ban feltámasszák a német mUitariz.
nép testvéri küzdelme meg
fogja
must, mint a háború
kiprovokálá.
sának eszközét a Szovjetunió és a hiúsítani azokat a háborús megegyezéseket. melyekről De Gasperi
népi demokratikus országok ellen.
parancsra
Wilhelm Pieck elvtárs választáv. és Adenauer amerikai
iratában kérte Togliatti
elvtársat, tanácskozik.

J e g y k i o s z f á s 1951 július, a u g u s z t u s ,
szeptember hónapokra

A főútvonalakon kifüggesztett hirdetményekben feltüntetett körzetekben lakó fogyasztók az ugyancsak
ott megjelölt kiosztóhelyeken vehetik át a következő hónapokra érvényes jegyeiket.
A jegyek átvétele végett az alábbi ütemezés szerint kell megje.en.ni az illetékes jegykioszlóhclyen.
Június hó 20-án A, 14, C betűvel
kezdő nevűek;
június hó 21-én Cs, D, E, F, G,
Gy betűvel kezdődő nevűek;
június hó 22-én H. I, J, K betűvel kezdődő nevűek;
június hó 23-án L, Ly, M betűvel kezdődő nevűek;
június hó 24-én N, Ny, O,
P
betűvel kezdődő nevűek;
június hó 25-én R, S, Sz, T betűvel kezdőd nevűek;
június hó 26-án U, V, Z, Zs betűvel kezdődő nevűek.
Z O M B O R I IÁ N O S
A meghatározott időponlhoz
az
Szerkeszti t o izerkezitőbliottsdg
igényjogosultak
felétlenül
tartsák
Szerkesztőség i Szeged, Unle-O. 11
magukat, mert csak fgy biztositha/•lefon; 35-35 és 40-80. - Éjtsiokol ncteiiiőiőtfló a jegyek zavartalan, torlódástelefon este 8-t«l 34-38
mentes kiadása. A jegyek átvételeCladőhlvatdi Szeged tenln-o e
kor bejelentőlapot, illetve hasonló
telefoni 31-15 és 35-00.
hiteltérdemlő személyazonosságot és
Délmogyarorszdg Nyomdo. Szeged
lakhelyet igazoló okmányt keli felfelelős vezetői P z U U Undoe
mutatni. Azon fogyasztóknak, akik

az összeíráskor foglalkozásukat
a
helyszínen nem
tudták
igazolni,
most a jegyek átvételeikor kell megtelelő igazolást bemutatni.
Nagyobb házakban
lakó
fogyasztók részére a jegyeket a házfelügyelők tartoznak igényelni — a
lakónyilvánlarló könyvük jgyidejü
bemutalása mellett a
hirdetményben feltüntetett területileg illetékes
jegyelosztóhelytől.
Azon fogyasztók, akik valamely
oknál fogva az összeírásból kimaradlak, junius 27-től vehetik
át
jegyeiket az illetékes
jegyelosztó
helyen.
A dolgozók pótjegyellátása
továbbra is az üzemekben vállalatokon, stb. keresztül történik.
Valamely
árunemből
önellátó
fogyasztó vagy
kenyérgabonából
július hó 1-én önellátóvá váló fogyasztó annak az árufajtára vonatkozó jegyszelvényeket nem
veheti
át, melyből önellátó. A jogosulatlan jegyfelvételt a törvény bünteti.
Az üzemi jegyfelelősök f oiyó h ó
19-től kötelesek jelentkezni s d o b
gozók pótjegyeinek
igénylése
végett, városi bérház
(volt
ÁTEX)-.
I ben, a városi Jegyközpont
kiren-e
' deltség pótjegy csoportjánál.
•

