Elindult a Szovjetunióba Gonda József,
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A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség
Végrehajtó Bizottságának ülése
• Szófia, (BTA). A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség végrehajtó
bizottságának
június 23-i ülésén
Nylna Popova, a Szovjet Nők Antifasiszta
Bizottságának
elnöke
jnondolt beszédet. Kiemelte,
hogy
ma különösen nagyjelentőségű
a
pök részvétele az öt nagyhatalom
közötti békeegyezmény megkötését
követelő mozgalomban.
A szovjet nők — mondotta
—
épp úgy, mint a szovjet kormány,
lelkesen támogatják a Béke Világtanácsnak a békeegyezmény
megkötésére irányuló felhívását,
Carmen Santl
(Olaszországi, a
Nemzetközi
Demokratikus Nőszövetség titkára a napirend 3. pontjáról. a Nemzetközi Gyermekvédelmi Értekezlet előkészítéséről tartott
beszámolót.
A
beszámoló
megvitatásában
többek között részt vett
Jóboru
Magda elvtársnő is.
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség
végrehajtó
bizottsága
ülésszakának résztvevői,
Eugenle
Cottonnal az élen meglátogatták a
Dimitáov-mauzoleumot és
koszorúkat helyeztek ott el

Felhívás a világ asszonyaihoz
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség
végrehajtó
bizottsága
ötödik ülésszakának résztvevői egyhangúlag aláírták a világ
valamennyi asszonyához intézett felhívást.
„A világot
eddig soha nem látott
méretű
veszély fenyegeti
— hangzik a felhívás.
— A háború,
a
rombolások,
a lakosság
tömeges
ir.
tása — amit most Koreában
tapasztalunk — mutatja,
hogy mi történhet az egész világgyermekeivel,
asz' szonyaival
és fér fiaival,
ha
újabb
világháborút
robbantanának
ki.
Az anyák
aggódva
kérdezik: Mit
lehetne tenni, hogy
a háború,
a
pusztítás
és a nyomorúság
ne ter.
jedjen
ál az egész
világra,
A Béke
Világtanács
—
amely
többszázmillió
férfi és asszony akara*ál fejezi ki — az öthatalmi
békeegyezmény
megkötését
követelő
felhívásában
megmutatja
nekünk
a
béke felé vezető
utat.
Mi, a különböző
országok
asszonyai — akik összegyültünk
a Nem.
eetközi
Demkoratikus
Nőszövetség
végrehaj'ó
bizottságának
ülésszakán — aláírjuk
a Béke
Világtanács
felhívását
és felszólítunk
minden
asszonyt, hogy írja azt alá.
Minden
asszonynak
és
minden
anyának
tudomására
adjuk,
hogy

saját kezében tartja
családi
tűzhelyének védelmét,
A békél meg lehet
védeni!
Csak a népek együttes
mozgalma
tudja elzárni
a háboiü
felé
vezető
utat,
írjátok
alá a
békeegyezmény
megkötését
követelő
felhívást!"
—
fejeződik be a N D N S Z felhívása.
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség végrehajtó bizottságának
ötödik ülésszaka határozatot fogadott el a szövetségnek és országos
szervezeteinek a
békealáírásgyiijtésben való részvételével
kapcsolatban.
A végrehajtó bizottság határozatot fogadott el a szövetség Koreában járt
bizottság
munkájának
eredményeivel kapcsolatban is.
A végrehajtó bizottság javasolja
azon országok országos szervezeteinek, melyeknek, kormánya
támogatja a koreai agresszorokat, hogy
küldjenek nőkiildöttségeket kormányukhoz
abból a
célból,
hogy átadják a Koreában járt
bizottság
bizonyítékait, hogy
követeljék: nyilvánítsák a Koreában elkövetett kegyetlenkedésekért felelős
személyeket
háborús bűnözőkké, hogy követeljék a koreai
nép elleni
háborúban vató részvétel haladéktalan megszűntetését, hogy
követeljék csapataik Koreából
való
visszavonását.
A végrehajtó bizottság felszólítja a szövetség országos szervezeteit, hogy szervezzenek nagyszabású tiltakozó mozgalmat az amerikai intervenciósok Koreában elkövetett kegyetlenkedései ellen.
A végrehajtó bizottság egyidejűleg felszólítja a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség országos szervezeteit, hogy
lelkesítsék a koreai nép — és
különösen a koreai gyermekek
— támogatását célzó nagy és
emberséges hadjáratban való
részvételre a legszélesebb tömegeket.

Rendelet az állami
cséplőmunkásainak
A földművelésügyi és az élelmezésügyi miniszter rcndeletett adott ki
amely előírja, hogy az állami
gazdaságok cséplési munkáinál dol.
gozó olyan munkacsapatok, amelyek
a cséplés megkezdésétől
számított
14 munkanapon belül a meghatározott gabonamennyiséget elcsépelték,
fejadagjárandóságukon felül személyenként 50 kg. kenyérgabonajutalomban részesülnek, hivatalos
áron. Erre a mennyiségre külön
vámőrlési engedélyt is kapnak.
A
jutalomra
igényjogosultakat
&Z állami gazdaság vezetője terjeszti fel a megyei tanács mező.

LAPJA
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fi Szovjetunió folytatja a harcot a béke megszilárdításáért
és az új háború elhárításáért
Malik

elvtárs

rádiónyilatkozata

Neiv York, június U.
(TASzSz).
Az Egyesült Nemzetek ' Szervezetének Tájékoztatási Osztálya rádióadásokat szervezett, amely során
több ország ENSZ-beli képviselője
mond beszédet „A béke ára" témáról. Ennek keretében június 23-án
Malik elvtárs, a Szovjetunió delegátusa beszélt.
Malik elvtárs bevezetőjében rámutatott arra, hogy a világ népei
tudják, milyen óriási értéket jelent
az emberiség szempontjából a béke.
Ezért
hibásnak Üartják azt a politikát, amit az USA, Anglia,
Franciaország és löbb más ország folytat, amikor azt
hangoztatja, hogy a béke fenntartása érdekében fegyverkezni
kell.

a koreai

kérdés

zési versenyét, kiemelte, hogy a
nyugati hatalmak uralkodó körei
azzal akarják álcázni a fegyverkezési versenyre és agressziós tűzfészkek létesítésére irányuló politi.
kájuka't, hogy megkísérlik a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság,
Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Magyarország, Bulgária békés politikáját agresszív politika,
ként feltüntetni. A maguk valóban
agresszív politikáját pedig békésnek
akarják nyilvánítani.
Ezeket az állításokat azonban
nem titkolható lények cáfolják
meg.
,

A Szovjetunió mindig védté 09
változatlanul továbbra is védi a béke ügyét. A Szovjetunió senkit sem
fenyeget, nincs és nem is lehet
semmiféle hódító terve. A SzovjetA nyugati hatalmaknak ez a politi. unió békepolitikája a szovjet társakája — mint a szovjet kormány dalmi rend alapvető elveiből és a
már többízben hangoztatta — veze- szovjet nép érdekeiből ered.
tett a nemzetközi helyzet mostani
A Szovjetunió poli Ilkájában a
komoly feszültségére. Az északatszocializmus és a kapitalizmus
lanti katonai szövetség létrehozása
két rendszere békés együtté'évolt a fő oka a Szovjetunió és a
sének lehetőségéből indul ki.
nyugati hatalmak közötti kapcsolatok megromlásának.
Malik elvtárs azután hivatkozott Szilárdan tartja magát a totális,
arra, hogy az USA, Anglia és békeszerető kapcsolatok irányításáFranciaország képviselői a külügy- hoz mindazokkal az államokkal,
miniszterhelyettések párizsi tanács, amelyek kívánságukat fejezik ki
gazdasági együttműködésre, a kölkozásán
csönösség és a kölcsönösen vállalt
kötelezettségek teljesítése elvének
minden lehető módon ellenezbetartása mellett. Malik elvtárs ezték annak a szovjet
javaslatután idézte Sztálin elvtársnak a
nak jóváhagyását,
amely azt
Szovjetunió és az U S A kapcsolakívánta, hogy az Atlanti Egyeztaira vonatkozóan 1932.es válaszát
ményt és az amerikai katonai
Ralph V. Eurnes amerikai újságtámaszpontok kérdését tűzzék
író kérdéseire.
a Külügyminiszterek TanácsáA továbbiakban kifejtette, hogy
nak napirendjére.
Ismertette az U S A hadikiadásait
és a nyugati hatalmai? fegyverke-

A „Kiss

a szovjet kormány mindig védle és védi a béke és a nem-

Imre"-termelőszövetkezet

példát

békés

rendezéséről

zetközi biztonság
megszllárdí- l
Fásának programmját.
,
Ennek érdekében javaslatok egész
sorát terjesztette elő. A Szovjetunió
mindig lépéseket tett az E N S Z szer«
vezetének megszilárdítása érdeké,
ben is. Az E N S Z azonban az U S A
uralkodó köreinek erőfeszítései következtében egyre inkább az ú j világháború kirobbantásának eszközévé változik és egyben megszűnik az
egyenjogú nemzetek világszervezete
lenni.
— A Szovjetunió — mondotta
ezután Malik elvtárs — tovább
folytatja a harcol a béke megszilárdításáért és az üj háború elhárításáért.
A Szovjetunió népei hisznek' a béke megvédésének lehetőségében. A
szovjet népek abban is
hisznek,
hogy
rendezni lehetne a mai Idők
legégetőbb kérdését: a koreai
háborús konfliktust Is,
Ennek érdekében szükséges, hogy
a felek hajlandók legyenek a koreai kérdés békés rendezésének útjára lépni. A szovjet népek hisz*
nek abban, hogy első lépésként
tárgyalásokat kellene kezdeni
a harcoló felek között a tüzelés megszüntetéséről, a fegyverszünetről azzal a
feltétellel, hogy a csapatokat kölcsönösen visszavonják a 38. szélességi fokról.
— Lehet-e ilyen lépést
fenni?
Ugy gondolom, lehet, ha őszintén
kívánjuk a koreai vérontó összetűzés befejezését.
— Ugy gondolom, hogy ez nem
is olyan nagy ár a koreai
béke
megteremtése érdekében
fejezte be rádióbeszédét
Malik
elvtárs.

mutat:

159 mázsa korai rozsot küldtek a pesti munkásoknak

A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség végrehajtó bizottságának
1949 decemberében
a
Titó- Igy magyarázzák a
tszcs-tagok sem mehet veszendőbe.
ülésszaka elhatározta,
hogy Bécssikereiket.
ben, Ausztria
fővárosában
ezév fasiszták ügynökei, a helybeli ku
Ünnepélyesen fogadták a tszcs,
Kiss
szeptember 18—23-án
Nemzetközi lakok orvul meggyilkolták
Drága f ö l d . . .
tagokat a raktárnál Marsaiké elvGyermekvédelmi Értekezletet tart.
Imre eivtársat, a lengyelkápolna;
ügyvezetője,
A
pusztamérgesi
gépállomás társ, a szövetkezet
A végrehajtó bizottság záróülésé- párttitkárt.
vontatói egy percre sem
állnak Dóczi elvtárs párttitkár, tanács,
Nevét ma az 1200 holdas csornek résztvevőit lelkesen üdvözölték
meg a tanyában. A kévéket hoz- elnök.
Az
a Bulgária különböző részeiből ér- vai termelőszövetkezet viseli.
— Igy kell harcolnunk továbbra
zák . . , éhes a cséplőgép
szája.
kező paraszt-küldöttségek.
elnök, a párttitkár, Kiss Imre régi
Uj, meg ú j kévékre vár. És egy is a békéért, a gyilkosok ellen. NéAz ülés Dolores Ibarrurl
záró- harcostársai.
percre sem járhat üresen a gép. pünk jólétéért, az ötéves tervért,
szavaival ért véget.
mert ök akarnak az elsők lenni a tovább elvtársak, előre ú j győzet,
Mi leszünk az elsők
mekért. Igy fogadta Dóczi elvtárs
beadásban az országban.
A halott bajtárs neve erre is
föllobogózott
Vidám énekszó hallatszik a dü. a vontatót, meg a
kötelezte a csorvaiakat.
a gabonát
börgő vontatókról.
Szűcs
Laci, szekereket, amelyek
Elsőnek kezdték meg az aratást Farkas János, Fodor Jani hozzák szállították.
Gyönyörű korai rozsukat elsőnek az utolsó kévéket, reggel indul a
Visszafordult a gépállomás vonvágták le a járásban, de talán az fölvirágzott vontató, hogy a kö- tatója. terhét serény kezek
már
titkára számolt be a főváros fiatal- egész megyében is. Megfogadták vér. zsákokat a magtárba szállítsa. lerakták. Néhány tszcs-tagot visz
vissza a földekre az aratáshoz. A
Teljesítettük
jainak az egységes ifjúsági szerve- hogy elsőnek is csépeinek, az eiső
motor zakatolását , átharsogja
az
gabonaszállítmányt ők küldik
a
k
ö
t
e
l
e
s
s
é
g
ü
n
k
e
t
zet megalakulása óta végzett mun- pesti munkás elvtársaknak.
aratásba indulók dala. a dal. amely
Ma hajnalban, amikor a nap a sztálingrádi sztyeppék üzenetét
kájáról, jövő feladatairól.
— Példát akarunk mutatni
az
első sugarai körül csókolták a csép- hozza q csorvai határba.
Jacques
Denis
elvtárs, a Demo- egész megyének, ha sikerül
az
lőgépet. feldörgött a vontató mo
kratikus Ifjúsági
Világszövetség egész országnak. Ugy csinálja min.
„Megtanultuk mi már ezt 8
torja és megindult a kisvasút á l .
szájából
harcot..
titkársága nevében üdvözölte a bu- denki. ahogy mi, a gép
lomása felé az első gabonaszállífvigve gabonáiét a nép raktárába.
dapesti fiatalok küldötteit.
Igep, meg és a megye minmá.ny.
Példamutató
begyűjtésnek
a
Felszólalt az értekezleten
Hidas
Budapestre megy
a
Gizei.a. dem termelőszövetkezete példát ve
ilyen gyors teljesítene. De példaIstván elvtárs, a Budapesti
Párt. mutató a terméseredmény is. 12 malomba a legelső kenyérgabona. het a „Kiss Imréről". Már folyik
bizottság titkára, aki a Párt üdvöz- mázsás átlag a sívó homokon. Ta. Arról a földről, amelyet nemrég a cséplés, de a határ másik felében lankadatlanul végzik a
növoly 8 volt. meg 6. Az egyéniek, öntözött meg Kiss Imre kiömlő
letét tolmácsolta.
vényápolást.
Egy
percre
sem
szüvére
nek még a legjobbnak sincs 8 má__ Fodor elvtárs, a tszcs-elnöke netel az aratás, de már ötven hold
zsánál több. De még hátra van a
adta át rövid beszéd kíséretében az a szövetkezet másodvetése.
minőségi rozs.
A rövid ünnepség végétért. Az
— Nem erre a földre valók, itt első gabonaszállítmányt a föklmű.
első Pest felé induló gabonaszála homokban
akarnak
okoskodni vesszövetkezetnek.
Megtettük
kötelességünket lítmányt egy kiáltás kíséri út_
ezek az állami maggal — gúnvolódott rajtuk a z ősszel Szűcs Ta- itt a déli határ mentén. Keményen jára.
..Éljen a
munkás-paraszt szti*
harcolunk tovább a békéért. A mi
más kulák, meg a többiek.
gazdasági osztályához.
gabona vétség."
Ma már nem gúnyolódnak Cso földünkön egyetlen szem
A jutalom elnyeréséhez szüksé- dálkoznak. 102 szemet számoltak
K ö z l e k e d é s i műszaki e g y e t e m ' a l a k u l S z e g e d e n
ges, hogy a dolgozók 800—815 mm meg egyetlen kalászban. Nagv szó
ez. ezelőtt 50 sem igen akadt egy
dobszélességű cséplőgépeknél 1.300
taA Népköztársaság Elnöki Taná- lekedési egyetemen kívánják
szálon.
nulmányaikat megkezdeni — ezirácsának
rendelte
alapján
az
1951—
q, 900—915 mm dobszélességnél
— Nemcsak a kulákokat, a ho52-es tanévben közlekedési műsza- nvú kérelmükkel legkésőbb július
1.600 q, 1.070—1.100 mm-es széles- mokot is legvözzük elvtársak. —
ki egyetem alakul
Szegedpn. Az l-ig forduljanak az eredetileg váIgy
mondja
Dóczi
elvtárs,
a
községnél kétezer q, 1.200—1.220 mm
osztályáegyelem vasútépítő
mérnöki
és lasztott kar tanúimányi
ségi párttitkár és igaza van. Is_ közlekedés üzemi mérnöki szakok- hoz.
szélességnél 2.400 q, 1.300—1.320
mét győzött a szívós, kommunista kal indul. A közlekedésüzemi mérKözépiskolát végzett
hallgatók,
mm-nél 2.500 q, 1.370 mm.nél akarat és a fejlett agrotechnika.
nök-szak elsősorban a vasúti for- akik eddig még egyetemi továbbta2.600 q, 1.510 mm-nél ,2.700 q, A rozs nincs ledűlve, mint másutt, galom számára képez mérnököket. nulásra nem jelentkeztek,
de az
létesítendő
közlekedési
Azok a középiskolai
hallgatók, újonnan
1.600 mm-nél 2.800 mázsa és 1-700 mint a nád, olvan vastag a szára.
óhajta— Nem rőkönyödött el a szár, akik értesítést l?aptak arról, hogy egyetemen továbbtanulni
mm.es dobszélességű gépnél 2.900
karára nak, eziránvú kérésükkel forduljanem gubancolódott össze az ina. a műegyetem valamelyik
q gabonát csépeljenek el a megkez- így hát jól kinevelte a kalászt. Ezt felvételi vizsgára meghívót kapnak. nak július t-ig az illetékes megyei,
oktatási
déstől számított
14 munkanapon a műtrágyának köszönhetjük. A — de az eredetileg választott szak illetve a fővárosi tanács
"l
létesített köz- osztályához. iA
műtrágyának és a munkásoknak. helyett az újonnan
belül -Bt

Az ifjúság feladatairól tárgyalt
a DISz budapesti küldöttértekezlete
Vasárnap az ÉDOSZ székházában ült össze a Dolgozó Ifjúság
Szövetségének budapesti küldöttértekezlete. Az értekezlet feladata a
fővárosi DISZ.szervezetek egy év
alatt végzett munkájának megtárgyalása, a bndapesti DISZ-választ.
mány és a DISZ.bizott s ág megválasztása volt.
Az értekezleten Kádas
István
elvtárs, a DISZ központi vezetőségének és budapesti bizottságának

PARTBIZOTTSAGANAK

ARA 50 FILLÉR

gazdaságok
jutalmazásáról

Ujabb bizonyítékok és részletek kerültek napvilágra
Grősz Jézsef és baniája aljas cselekedeteiről
az összeesküvők
Hétfőn Grősz József és összees
kiivö társai perének harmadik napján Olti Vilmos tanácselnök kérdést Intézett a 23-ik
tárgyalásról
saját kérésére távolmaradt dr. Bozsik Pálhoz, megkapta-e a tárgyalás hiteles jegyzőkönyvét. Dr. Bozsik Pál közölte, hogy megkapta a
jegyzőkönyvek áttanulmányozta és
nincs semmi megjegyzése.

Tanúkihallgatások
Ezután a tanúk kihallgatása következett. Az elnök elsőnek dr. Takács István fogorvos kihallgatását
rendelte el.
Elmondotta, hogy különböző legitimista pártoknak és szervezeteknek volt tagja. Tudott arról, hogy
Farkas Endre egy legitimista szervezkedés vezetője.
Elnök: Ezek szerint Farkas önt
Is bekapcsolta?
Takács: Igen. Arról is szó volt,
tudnék-e
valakit
főkapitánynak,
aki a rendőrtisztek fegyveres alakulatait
megszervezi a rendszer
megdöntésére. Én megneveztem nek i . . . dr. Pintér Arnold régi barátomat,
volt
rendőrfőtanácsost.
Farkas utasítást adott, hogy Pintért a szervezkedésbe
kapcsoljam
bc.

Pintér beleegyezett abba. hogy
a rendőrtiszteket megszervezze.
Amikor Farkas ismét feljött hozzám, jelentettem, hogy Pintér
n
főkapitányságot vállalja, a rendőrtisztek fegyveres csoportjait a rendszer megdöntésére megszervezi és
adott esetben, 24 órán
bellit

bünoerének

harmadik

találkoztam — hangzik tovább a
tanúvallomás — és ő egy
ilyen
találkozás alkalmával közölte velem. hogy a rendszer megdöntése
után

a kaloesal érsek, Grősz József
lesz az Ideiglenes államfő és
ő, Friedrich reméM, hogy mult
érdemel, 1919-es érdemei alapján, ő fogja megkapni a miniszterelnöki kinevezést.
A szembesítés során Farkas beismerte* hogy a személyével kapciolatos vallomás mindenben megfelel a valóságnak.
Dr. Halács Agtoston tanú vallomása során kijelentette:
— Farkas Endre
tájékoztatott
engem arról, hogy egy legitimista
szervezkedés van folyamatban. Azt
is megemlítette, hogy a Habsburgdinasztia visszaállítása
érdekében
részben amerikai erőkre,
részben
jugoszláv erőkre, részben
nyugaton lévő különböző magyar
emigráns fegyveres csoportokra
támaszkodnak, azonkívül pedig itthon
szervezendő
reakciós
ellenállási
csoportokra. Azt Is közölte, hogy

a szervezkedés mögött maga
sabb egyházi személyek Is vannak. Csak egyetlen nevel említett, azt mondván, hogy a
szervezkedés legfőbb Irányítója Grösz József kalocsai ér.
ack.

A tanú elmondotta, hogy
Farkastól megkapta Bozsik címét
s
ezután felkereste
Bozsikot,
aki
részletes Irányelveket adott a földbirtokpolitikai programmhoz.
akrlóhB állítja őket.
Halécs:
Bozsik arra kért, hogy
Ezt Farkas helyeslőleg tudomásul
készítsek el írásban egy tervezetet
vette.
a földművelésügyre vonatkozólag és
Takács a továbbiakban azl vallazt Farkas útján juttassam el hozja, hogy Farkas közölte vele:
zá. A szegényparasztoknak, illetőleg
az egész seervezkedés a tiszta
a kiosztott
földek után a kispa.MIndszenly-vonal, amely mörasztságnak
kártérítést kell ftzetigött főpapok áttlHink.
nle, a kárt szenvedett
nagybirtoFriedrich Istvánnal én
gyakran kosok részére.

Az ósszeeskftvők „fftldmfivelésflgy! miniszterének"
p r o g r a m m j a : a feudális nagybirtok visszaállítása
Elnök: ö n egyeiértett Roziikkal ta visszaállítani. Ezzol A jellegzealapelvekben?
tességeket elmondtam ebből a proHalázs: Nagyjában igen és • kí- grammból.
vánságához képest el is
készttetElnök: Ismert* ön Mimdszetyt?
tem. Ennek az egész rövid lényege
Payr: Ismertem, elég jó éa bi_
az volt, hogy
zalmas viszonyban állottam) veié.
a feudális nagybirtokok vlsz1 !>47/48_ban néhányszor felkeresszaállítandók lennének. Ebből
tem
ö t Esztergomban és ilyenkor
a célból a kiosztott földek vlazbizonyos politikai kérdésekről in.
siavccndők a s/esjény paraszformációkat adtam.
toktól.
az

További elvi célkitűzés volt
a
szövolkezeti gazdálkodás felszámolása és ennek helyébe az
egyéni
tőkés gazdálkodás visszaállítása.
Elnök: Jelölték önt az Összeesküvés kormányába?
Halács: Igen,
földművelésügyi
miniszternek.
Dr. Szabó Gyula tanú.
aki
a
Horthy-rendszerbén Hevet vármegye alispánja
volt,
elmondotta,
hogy népellenes bűnei miatt
kapott büntetésének
kitöltése
nlán
felkereste Bozstkot, aki

kl leien lette előtte, hogy összeesküvést szervez, amely amerikai fegyveres segítséggel rövidcsen átveszi a halaimat.

Elnök: Grősz Józseffal
hogyan
került ön kapcsolatba?
Payr: Grőgg Józsefet 1949 februárjában ismertem meg és azt.
hiszem, szabad mondanom,
hogy
vele Is igen bízallmas viszonyban
állottam.
Az elnök felmutatta a Grösz
részére készült bizalmas tájékoztatókat. amelyekről Payr
elismerte, hogy töle származnak.
la amerikai

követség

utasításai

napján

tam át Gyomlainak, hogy továb.
bítsa az amerikai követség részére.
Mint később Gyomlai
megemlí.
tette, az adatokat Pongrácz révén
adta tovább az amerikai követség,,
nek.

Elnök: Tud arról, hogy az össze,
esküvők milyen utasításokat kap.
taik az amerikai követségről?
Székelyi: Gyomlai állandóan informált engem arról, hogy a követségtől utasításokat, tanácsokat
kap. ő pedig az összeesküvés hely.
zetérőt állandóan
tájékoztatja
a
követséget.
Az utasítások között, emlék.
szem. döntő volt az említett
államfői nyilatkozat, amely a
kezemben la volt.

Szabotázsokat szerveztek a vasúton
— meghamisították a vasutas dolgozók
munkateljesítményét
A tanúval szembesített Pongrácz Alajos beismerte hogy
Székelyi álRtiísal
megfelelnek
a valóságnak.
Ezután Balázsi Sándor volt MAV
állomásfőnök,
lanu
kijelentette:
Egyike
voltam az összeesküvés
résztvevőinek és
mint ilyen, a
MAV-nál egy földalatti szervezkedést vezettem, amely tudomásom
szerint az összeesküvés szerves ki.
egészí'ése volt. Elmondotta, hogy
1948-ban dr Bozsik Pál kapcsolta
be őt a szervezkedésbe.
Bozsik utasítására 1949 őszén felszólította dr. Pécsi Pált, a Józsefvárosi-pályaudvar
állomásfőnökét
és Vályi Kálmánt, a Kisgazdapárt
vasúti csoportjának egyik vezetőjét:
Legyenek egy magasabb
egyházi
körök által irányított összeesküvés
tagjai és hajtsanak végre sZabotfiZ6ökat.
A két vasutas ezután
másokat
is bevont a szervezkedésbe és kártékony, szabotázs tevékenységet fej.
tett ki, vonatkisiklásokat, forgalmi
akadályokat hozott léire, rendszer b e n rongálta a szállított árut. Pé.
GSÍ Pál beszervezett egy normatiszlel is és egyenes utasítást adott a
normák és
munkateljesítmények
meghamisítására. Ezzel azt akarta
elérni a szervezkedés, hogy elvegyék a becsületesen dolgozók mun-

kakedvét
A MAV.vonalon folyó
szervezkedésről és kártevő tevékenységről Balázsi
rendszeresen
beszámolt Bozsik Pálnak, aki több
alkalommal megelégedettségét
fejezte ki.
A következő tanú Papp Ervin 29
éves tisztviselő volt, aki jelenleg
népi demokráciaellenes
szervezke.
dés vezetése miatt letartóztatásban
van. Elmondotta, hogy tzoros kapcsolatban állott Endrédy Vendel
zirci apáttal é s dr. Bozsik Pállal.
Az illegális szervezkedési 1949 jfx.
niusában kezdte meg. Akkor talál,
kozolt Romvfiry István BESZKÁHT
alkalmazottal, akiről tudta, hogy a
népi demokrácia ellensége. Vele
megállapodtak, hogy Endrédy Vendel irányításával illegális szervezetet alakítanak.
Ez két hónappal később meg is
tőrtént. Az illegális* szervezet Schuber Antal pestszentlőrinci lnkásén
jött létre „Keresztény néppárt" néven. Az illegális szervezkedés célja a népi demokratikus rend aláaknázésa volt. Ennek
érdekében
elhatározták, hogy felveszik a kapcsolatot más tlleágtts
szervezetekkel (s a Vatikánnal. Mint elmondotta:
Erőszakkal.
terroreszfcozlikket

akarták

megszerezni
talmat.

a

ha-

Robbantásokat, gynjtogatásokat,
bankrablást terveztek az összeeskttvúk
Elnök: Terveztek önök
jövőben terrorakciókat?

a közel-

Papp: Terrorakciók lebonyolítását terveztük, például a Gellért-hegyi Szabadság-szobor felrobbantását, egy kommunista
Pártház fclgyüjtását és a Nemzett Bank egy szállítmányának
elrablását.
Pappot vallomása után szembesítették Endrédy Vendellel, aki tanúsította, hogy az mindenben megfelel a valóságnak. Papp végül válaszolt a védők kérdéseire.
A tanácselnök éZUtán egy levelet
olvasott fel, amelyet elmére kézbesítettek. A levél, ameleyt Medveczky Antalné irt Rákoscsabáról, Így
hangzik:
„ugy
érzem, kötelességem
írni,
hogy minden dolgozóhoz eljusson (te
igazság erről a briganli.
gyilkos
Bozsik Pálról, akit személyesen is.
mertem. 1919-ben Gyöngyösön pap
volt. ökölbe szorul a kezem, ha arra gondolok, hogy a forradalom
bukása után mit művelt
Gyöngyösön
az elvtársakkal.
Nemecz János elv.
társat — városparancsnokunk
volt
— elfogatta, piros szalagot
köttetett rá és a városháza
erkélyéről
gúnyosan mutogatták a kulákoknak
és köpködlók. Végül Bozsik
Egerbe. hurcoltatta,
ahol
felakasztották.
Sima elvtársnöt lófarkához
köttette
és úgy kínozták a városon
végig,
a hús cafatokban lógott a testéről
és az embertelen kínzásokba
bele.

halt Donaváry
János elvtársat
és
még többeket agyonlövetett.
Sok elv.
társat elhurcoltak
ismeretlen
helyre és soha nem tértek vissza.
Engem le elhurcoltak,
három
napig
kínoztak ég csak nagynehexen
sike.
rült megmenekülnöm
a halál
tor.
kából. Kérem, dolgozó
asszonytársaim nevében, hogy az igazság
ke.
ze a legkeményebben
sújtson le rá,
bűnhődjön
elvtársaim
haláláért.
Mcdveezky Antalné
dolgozó
aszszony, Rákoscsaba,
Kisfaludy-utca
35."
A levél felolvasása után a tanácselnök szünetet rendelt elA köveíkező tanúként kihallgatott Kökényesy
Arthur elmondotta, hogy a legitimizmus híve és Mészáros Iván csenéőrezreds vezetése alatt álló katonai vonalnak ő
is részesé volt.
Elnök: Milyen feladatot
kapott
az Önök fegyveres
csoportja az
összeesküvés részéről?
Kökényésy: Bozsiktól Héveyn keresztül azt az utasítást
kaptuk,
hogy szélesítsük ki az Ostenburgféle katonai szervezetet és szerezzünk fegyvereket, hogy
terrorakciókat és a vezető kormányférfiak
ellen
merényletekét
hajthassunk
végre, ha Magyarországot a nyugati államok,
például
Amerika
vagy Jugoszlávia megtámadná.
Kökényesy ezután arról
vallott,
hogyan szereztek fegyvereket a terrorakciók véghezviteléhez.

Ezután Payr elmondta, hogy fo.
lyamatosam beszámolt Grősznek a
Friedrich-terv alakulásáról.
Ezek
Szabó:
Bozsik azt
mondotta, közül kiemelt egyet, ,,az előzetes
tár.
hogy a vármegyék élére kormány- eskü" letevésére vonatkozó
biztosok fognak kerülni. Ezek olyan gyalást
személyek lesznek, akik az összeElnök: Miféle eskü es?
Am ösa mpptkttvőh sxöi'eispgpne
••
esküvés
szempontjából
teljesen
Payr: Friedrich Istvánnak az
megbízhatók.
volt a térte, hogy előzetes
Oszlánvi, a Jugoszláviában lévő m a g y a r csapatok
Szabó ezután arról beszéli, hogy
esküt tesz le Grősz József kc.
vezetője
ő helyeselte ezt a szervezkeaébe. Ml ezt Friedricchel együtt
dést és elvállalta, hogy a haGombos Károly dr. 44 éves kamegszövegeztük.
A kövclkcző tanú. Przibislansky
lálom átvétele nlán Heves meköFerenc is a Hévey állal vezetett le- locsai kanonok kihallgatása
gye alispánja lesz,
A következő
tamú:
Székelyi gitimista katonai terrorcsoport ak- vetkezett, alki 1944-1öl 1960 már.
nyugdíjas
banktisztviselő. tív tagia volt.
Dr. Srabó Gyula után Payr Hu* Imre
cius l j g
Grősz
irodaigazgatója
gó tanút hallgatta ki a
bíróság, Először Pongrácczal vaíó kapcsolóElnök: Milyen Úton akarták ma- volt. Először a
V&IUtaüzelmekrő!
Payr nz elnök kérdéseire
elmon- tárói tett tanúvallomást.
guk átvenni á hatalmat?
beszélt Ebben Grősz utasítására ö
dotta, hogy lSÍM-bah született, fogPrziblstawsky: A
hatalmat
— is részt vett. 1946 elejétől kb. 1949
Székelyi:
Személyesen
1951
lalkozása: voll gyárigazgató. Rész- március 14-én találkoztam Pong- mint ahogyan azt nekem llévey is
márciusáig és ezalatt az idő alatt
letesen elmondja, bogv
régóla isrácz.cal. De már előzőleg tukftam mondotta — amerikai intervenciós kb. két-háromezer dollárt vett át
meri Friedrich Istvánt, majd Igy
csapatok,
valamint
Nyugaton
lévő
Grösztöl.
folytatja: 1949 augusztus—szeptem- róla.
és Jugoszláviában tartózkodó, OszSzékelyi: 1949 tavas?ám Gyomlai
berében felveIődött a rendszer megElnök: Milyen célokra fordítotlányi Kornél által vezetett fegyvedöntésének kérdése. Abbán
mind- beszélt erről, hogy egy legitimista res csapatok segítségével gondoltuk ták a birtokukban lévő valutákat?
ketten megegyeztünk, hogy a rend- összeesküvéssel
kapcsolatban
ő megszerezni,
Gombos: Részben azoknak a
szer megdöntéséhez csak egy kül- összeköttetésben áll az amerikai
Elnök: Ki ez az Oszlányi?
támogatására használtuk
fel,
ső erőhataliml tényezőnek á fegy- követséggel.
Prxiblflluwsky: A Jugoszláviá:
veres beavatkozása...
akik a népi demokrácia ellenban lévő magyar csapatok veAkkor említette meg, hogy álségei voltak, részben pedig elzetője, tábornok.
Elnök: Szóval erőszakkal?
landóan bejár a
követséghez
rejtettem, Kapott például
a
Az ő fegyvere támogatásával, valaPayr: Csak így lehetséges. Fried.
háborús bűnös Ivátiyl Endre,
és az amerikai diplomaták kömint az összeesküvés fegyveres csorieh a beszélgetésiek során kifejaki 1947 óta bujkál. Az érsek
portjának fegyverei révén akartuk
zött a tárgyalásoknál gyakran
tette a* ö régebbi tervét: ha egy
utaslmtt engem, tegyek
meg
a hatalmat biztosítani. tJgyahazzal
rendszerváltozás bekövetkezik, akjelen van Pongrácz is Gyommindent az 6 bújtatására.
a módszerrel, mint
1919-beh
az
kor egy fiimeneti kormánynak me_
lai még azt Is megemlítette,
Dstemburg-zászlóalj.
Ezután Gömbös elmondta, hogy
gint ő legyen a miniszterelnöke úgy.
hogy Pongrácz kémtevékenyséElnök: Milyen utasításokat kap- kaptak naiutét úgynevezett .,piiséamint az lOlO.bon volt a Tanács,
lak maguk azután az összeesküvés- Ifttencló" címéit.
get folytat.
köztársaság bukáFakor.
be bekapcsolódva?
Elnök: Mi az a mi&emtenció ?
Elnök: Hogyan kapcsolódott ö n
Elnök: Ez ö.ntmek is szimpatikus
Przibislatvsky: Utasítást kaptunk,
be a Grősz által Vezetett össze- hogy a nálunk levő
volt, mint volt gyárosnak?
Gombos:
Úgynevezett mise szán.
fegyverekkel
Payr: Ez a polgári mentalitás. esküvésbe?
készítsünk elö egy támadást egy kö- dék. Egy szentmisének az ára.
Elnök: Hát menhyi
egy szent,
Székelyi: 1949 tavaszán kém- zeli katonai fnktáralk ellen
fegyFriedrich a csendőrséget és rend.
misének az ára?
ftr$$get M eredeti formában akar. adatoikat tartalmazó jelentést ád- ver- és lőszerszerzés céljából.

Gombos: Ha valutáról volt *e6t
akkor egy dollár,
Eiök: Egy mise egy dollár.
akinek nem volt dollárja, ax nem
tudott misét mondatni ?
Hogyan
számolták el ezeket a mi sétatérnél ós
dollárokat?
Gombos: Megbeszéltük az érsek
úrral, hogy a dollárokat
meg.
őrizzük az érsekség számára. Ezért mivel egy mise egy
dollár
volt, a papoknak
misénként
15
forintot fizettünk
kí feketeárfolyamon. í g y a dollár megmaradt.
Az elnök
további kérdéseire
Gombos
elmondta,
hogy
a
Grősz által átadott és fel nem
használt valutából a
lakásán
rejtegetett 863 dollárt és egy
svájci ezerfrankost.
Gombos: Továbbá rejtegettem *
breviáriumomban egy szentkép hátulján, papírral leragasztva
ezJás
dollárt.
Elnök: Ez az ön breviáriuma?
(Felmutatja.)
Gombos: Az enyém.
A tanú megmutatta,
hogyan
ragasztotta be a mfiriagyüdi kegyu
templomot ábrázoló szentkép hátsó
oldalára a két darab
ötvendollárost.
Elnök: Ebből
a breviáriumból
szokott naponta imádkozni?
Gombos: Igen
Gombos a továbbiakban
elmon.
dotta, hogy Grősszei megbeszélte:
eladják és kicsempészik Nyugatra
a nítgy nemzeti értéket képviseld
történelmi műkincset, az úgynevezett kalocsai kódexet.
Elnök: Milyen egyéb visszaélő,
seket. csalásokat követtek el a nép
államával srcemben?
Gombos: Az érsek úr utasítására
a kultuszminisztériumba
f etter.
jesztett kongrua jegyzékbe beírtunk olyan papokat,
akik
már
meghaltak vagy Jugoszláv területen éltek, vagy nyugatra szöktek.
Elnök: Mikor ezekről tárgyaltak
Grősszei, m i t mondott?
Gombos: Az
érsekúr
szájából
magam
ig többször
hallottam:
..Ezekben
szabad
semmit
bennük hagyni."
Elnök: Mit értettek ..ezeík" alatt?
A dolgozó magyar nép államát?
Gombos: Igém,

Ivánvi

Kndra

i

„Utallollam
a Saorjetunlú
«ll*a
ét a fasizmus
gyöavlméérl"
A kövatkező tamú Ipolyi Ke ler
Tamás, a Magyar Nemzett
Múzeum történett
osztályának
volt
könyvtárosa volt, Elmondottá, hogy
Endrédy felkérte, kapcsolja össze
Ffanco Beiig budapesti olasz követségi tanácsossal. Mivel Bóiiát
időközbein visszarendelték
Olasz
országba, helyette Mosca olasz követségi kuliúrattaeéval
kapcsolta
össze. Mosca vállalkozott Endkédy
és Róma közötti illegális kapcsolat létesítésére és tartására I p o .
lyl Keiier összekötői szerepet kapott és több alkalommal
közvetített Endrédy Vendeltől és HagyóKovács Gyulától a magyarországi
helyzetről bizalmas adatokat tartalmazó leveleket az olasz követ.,
séghez.
A tanúvallomás
utén
Endrédy elismerte, hogy ez megfelel a valóségnak.
Ezután dr. Dorner Aurél tanút,
a Nemzeti Bank volt tisztviselőjét
hallgatta ki a bíróság Dorner elmondotta, hogy 1933 óta
ismeri
Pongrácz Alajos vádlottat. 1947-ben
Rongrácz beszervezte őt a kémtevékenységbe,
ez időtől kezdve az amerikai
követség részére Hz
ország
pénzügyi helyzetére vonatkozó
titkos adatokat gyűjtött.
Ezenkívül különböző dolláros 8szszegeket és aranyékszereket érté
kerített
Pongrác®
megbízásából
z u gf o rgal o mbann.
A következő tanú: Iványi Endre
római katolikus lelkész, a kalocsai
érsekség lapjának, a „Kalocsai
néplap"-nak volt szerkésztője.
Tványl a Kalocsai néplap"-ban
és a templomi szószéken
ke.
resztül egyaránt a háború továbbfolytatására. faji és felekezeti gyűlöletre uszított. Mint
. mondja: ,»Uszítottam a Szovjetunió ellen és a fasizmus
győzelméért"
Utána elmondotta, miként b u j .
kált, mint háborús bűnös.
Szabó Sándor pálos-szerzetes elmondotta, hogy 1950 januárjától
kezdve Csellár István Jenő
larto.
mányfőnök utasítására hamis pénz.
tál-naplót veze'et! és 1950 júniusában elrejtették irataikat és értékeiket. Ugyancsak Csellár utasítására
a rendtagok különféle hamis beje.
lentőket szereitek, sőt Vezér Ferenc
és még néhányan maguk l s készítetlek hamis rendőri bejeiéntőt, a

KEDD, M .

JUNIUS

3

26.

rendőrségi pecsét hamisításával. A
rend tagok illegális működését
Pé.
tery József váci püspök is támogatta.
E l n ö k : Hogyan támogatta Pétery
püspök a rendtagok illegális működését?
Szabó Csellár István Jenő tartó,
m á n y f ő n ö k utasítására
1950
no.
vem Serében kiutaztam V á c r a
Pé.
tery püspökhöz és kértem, hogy a

pálosszentkúti

kolostor

jövedelmé-

nek egy részét engedje át az illegális kassza

javára.

Ezt Pétery meg is tette. Támogatott bennünket azzal ts,
hogy a Váeról megszökött Vincze Tihamért pappá szentelte
és Igy megkönnyítette számára
az illegális működést, a Nyugatra szökést.

Sándorfalva község dolgozó paraszt-küldötte elindulta szocializmus országába

Vasárnap délelőtt
Sándorfalva
község DÉFOSa-szervezetének
udvarán gyűltek össze a község dolgozó parasztjai, hogy elbúcsúztassák küldöttüket, Gonda József ölholdas dolgozó parasztot.
Gonda
József amilyen boldogan és örömHaszonlesésből ájtalosságokat rendeztek,
mel, éppen olyan nyugodtan indul
becsapták a híveket
el a Szovjetunióba. Eleinte
még
gOhdolkozott, amikor megválasztotA tanú ezután arról beszélt, hogy
Hagyó-Kovács
parancsainak
ták, hogy ki műveli meg
földjét?
a külföldre
szökött
szerzeteseket
végrehajtói a hajcsárok, fürdőDe most is fülébe csengenek azok a
R ó m á b a Zembrzusky
Mihályhoz
szobával ellátott négyszobás laszavak, amelyeket
Bihal
Béláné
irányították. Elmondotta
Zembrkásokban éllek.
mondott a község dolgozó parasztzuskyról, hogy a rend nevét k ü l ö n ,
Dr. Zalai Kálmán utón
Hagyó- assionyai nevében neki.
féle feketézőtekre és üzleti
ügyek Kovács által meggyilkoltatott nagylebonyolítására használta fel s k i . karácsonyi kisfiú apja, Szabó Mi— Ha visszatér, mondja el nehasználta a hívek jóhiszeműségét is. hály lépett a bíróság elé. Elmond- künk, hogv a termelő munkából a
ja, hogyan történt a szerencsétlen- szovjet nök hogyan veszik ki réElnök: Hogyan?
szüket. S ml viszonzásul
Ígérjük,
ség gyermekével.
Szabó: Haszonlesésből. 1948Szabó: 1935 pünkösd első ünne- hogy amíg távol lesz, segíteni fogban megszervezte az ügyneveküszöbönálló terpén
háromnegyed
tizenkettőkor juk Családját a
zett fatlmai ájtatosságoi, ami
munkálatok elvégmegbökte a villa a kisfiút, aki a mésbetakarítási
a rendnek körülbelül 30 ezer
tóban volt fürödni. Én leszaladtam zésében.

forint jövedelmet
hozott és
egyben alkalmat adntt arra,
hogy 1948 június 13-án az Ismert demokráciaellfenes gellérthegyi tüntetést megrendezzük.

Az egész fatimai ájtatosságnál mi
csodáról beszéltünk, pedig tulajdon,
képpen csak annyi történt, hogy a
portugáliai F a t i m á b a n 1917 m á j u s
18-a u t á n két kislány és egy kisfiú
szt mondták, hogy ők csodát láttak.
E r r e a hiszékeny emberek tömegei
vonultak minden hónap 13-án a
gyermekek által megjelölt
helyre.
A z emberek látták a három gyermeket, azonkívül pedig egy alkalommal. október 13-6n egy n a p f o .
gyatkozást, de ez nem csoda.
E n n e k ellenére m i ezt felhasznál,
tuk arra, hogy bizonyos haszonlesésből ilyen ájta'osságokat rendez,
zünk, azonkívül pedig a m i felfogásunknak megfelelő hangulatot te.
remtsünk.
E l n ö k : Szóval becsapták a hívekel.
Szabó: Be (derültség).
Szabó ezután elmondotta, hogy a
kémkedés miatt kiutasított Zembrzusky illegális kapcsolatot
tartott
fenn Rómából utódjával, Csellárral.
Az olasz követségen keresztül A n .
gyán F ü l ö p
volt
Szervita-tartományfőnökkel
levelezést bonyolított le.
E l n ö k : Kiket bujtattak önök
a
Gellért-hegyi sziklákolostorban?

Szabó: Például herceg Sulkovszky Alfréd horthysta lisztet,
Bessenyei Miklós
volt bajai
bankigazgatót, Markovles László
szökésben lévő orvosi, akit a
rend ruhájába
öltöztettünk,
hogy igy könnyebben tudjon a
hatóság elöl elmenekülni.
Hosszú időn keresztül itt rejtegett ü k a gyilkosságokat elkövetett Vezér Ferenc rendtársunkat is.
E l n ö k : K i k bujtatták Vezért?
Szabó: Csellár tartományfőnök és
az ő utasítására más rendtagok
s
én magam is.
1949 márciusában pedig felkeres,
tem Grősz József kalocsai
érsek
urat és egy kápolna felállításához
kértem tőle engedélyt. A kápolnát
soltvadkerti
szőlőnk
épületében
akartuk felállítani, hogy a szovjet
katonáik meggyilkolása miatt ekkor
m á r körözött Vezér Ferencet elrejlhessük. Ezt is közöltem Grősz érsek úrral.
A z elnök ezután
szembesítette
Szabót Grősz érsekkel.
E l n ö k : I g y volt em kérem?
Grősz: Nem abban a formában
mondta, hogy a szovjet
katonák
meggyilkolása, hanem meggyilkolá.
sának g y a n ú j a miatt.
E l n ö k : I g y jogászibb a megfogalmazás, de lényegileg ugyanaz.
A következő tanú, K i s s Horváth
Mihály vallomásában Endrédy Vendéinek a szerzetesek nyugatra szök.
telesével kapcsolatos tevékenységéről beszélt.
Kiss Horváth befejezésül a szökési kísérletekről vallott.

Harminc
pengővel
akartak
fizetni
aa
apának
a
gyermekgyilkosak
Az elnök ezután megkezdte
dr.
Zalai Kálmán tanú
kihallgatását.
Zalai a
Hagyó-Kovács igazgatása
alatt álló 30 ezer holdas előszáilási
cisztercita birtokon volt jőszágfdü gyeid.

Vullnntása nz előszállást uradalomban dolgozó eselédck embertelen
életkörülményeinek
újabb részleteit világítót la meg.
Ritka család volt nz Előszálláson, amelyben nem volt lbe-s
megbetegedés. A harmincezer
holdas uradalomban egyetlen
szUtüágy sem volt és orvosi a
cselédek csak hifböl Ismertek.
Hagyó-Kovács
utasítására
gyakran döghiist etetlek a birtok munkásaival. Ugyanakkor

Csányi Mária DISz-fiatalok
máris
segítettek Gonda
Józsefnek a kukorica harmadszori
kapálásábanhogy jól fel tudjon készülni
a
nagy útra.
Egy hete, hogy Sándorfalva dolgozó parasztsága
megválasztotta
Gonda Józsefet és
ezalatt az idő
alatt sokan keresték fél. Jójárt Isi"
ván ötholdas kisparaszt a szovjet
kolhozok felől érdeklődött. Gulyás
Sándor kint a földön
kereste fel
munka közben Gonda Józsefet és
ezt mondta nekii:

vetéséről,
tőliik
haloti
először a
község dolgozó parasztsága. A szovjet ukrajnai kolhozparaszl küldöttségtől tanulta meg Sándorla'va dolgozó parasztsága
hogy a négyzetes vetés megkönnyíti a kukorica
megműveléséi és növeli a
Icrméieredménv! — mondotta.
Ezután több
dolgozó
paraszt
szólalt fet

Gonda József m rden kérdésre
választ noz

Farkas Sándor ezeket
mondotta
Gonda Józsefhez fordulva:
— Mindent jól
jegyezzen
fel,
— Nyitott szemmel nézzen szét
nézze meg az ágasbúzát és jól fi- a Szovjetunióban, hogy a/ulán elgyelje meg, hogy a szovjet mező- mondhassa. hogyan
érnek cl magazdaságban milyen gépeket hasz- gas terméseredményeket.
nálnak és a gépek hogyan könnyíElekes István arra kíváncsi.
a
tik meg a szovjei parasztok mungépállomások hogyan segítik a kolkáját
hozok és szovhozok munkáját.
•Stcrczhammcr Rezső tanító kérA búcsúztatás) ünnepség
te. nézze meg azt is, hogy milyen
a halastóhoz és megnéztem, valami
A gépállomás dolgozói pedig azt
dolgozók
Az ühnepséget rövid kultúrműsor kapcsolat van n szovjet
táblát találok-e, hogy nem szabad ígérték meg
a
DISz-flatalokkal vezette bé. majd Körösi Ferenc, a és a népnevelők közölt.
ott fürödni. Semmiféle táblát nem együtt, hogy alnig a Szovjetunió- község párttitkára mondott beszéV'égül Gonda József a hozzá intaláltam. A fiú hajnali három óra" ban lesz, elvégzik földjén a behor- det. Beszélt arról, hogy az elmúlt tézett
megbízatásokra
válaszolva
kor meghalt. Akkor Hagyó-Kovács dási, az aratást és a Cséplést.
év őszén Sándorfalván járl szov- megígérte, hogv minden
kérdésre
hívatott engem le, Előszállásra, Azl
jetuikrajnai paraszitkü'Möttség érté- választ hoz a szocializmus orszáNézze
meg
az
ágasbúzáf
mondta
nekem. — Ember, én a
kes tapasztalatokat adott a község gából Sándorfalva dolgozó parasztfiadnak a haláláról nem tehetek.
Bcrecz Antal, Lázár
Mária és dolgozóinak A kukorica négyzetes sága nak.
És ezzel gúnyosan kidobott nekem
harminc pengőt az asztalra. Én akkor azt mondtam, nekem ez a harH A R C M I N D E N SZEM G A B O N A É R T
minc pengő nem ér semmit. A rokonságtól kértem pénzt és
ezzel
temettettem el a gyereket.
Elnök: Volt valami eljárás, vizsgálal?
Szabó Mihály válaszában elmondotta, hogy a cSendörörsön kihallgatták és Hagyó-Kovács közbenjáMa megkezdik a búza aratását is
ráséra eltussolták az egész ügyet.
Szabó: Akkor nekem hallgatnom
A baktói
Felszabadulás-termelő- előtt. Vigyázunk is rá, Úgy, mint « A férfiak a m á r jóelöre kiélesitctf
kellettcsoport kalászos vetésébe
másfél két szemünkre. Tudjuk, hogy min- kaszákat fogiák kezükbe,
s nők
Elnök fGrőHzhöz): Egy pilla
héte berreg a traktor, csattog a ka- den szem gabonával a békét erősít- pedig a sarlót.
natra tessék kérem felállni.
sza. A csoport szorgalmas dolgo- j ü k . Minden deka gabona több és
— M a a rözs aratásával készen
Ezért nem kívánják ők (Szabózói minden erejüket latbavelve vég- jobb kenyeret jelent a magyar dolra mutatott) vissza a csendőrkell lennünk
—
figyelmeztettek
zik az aratást. Kora hajnalban m a r gozó népnek.
uralmai
mosolyogva i n d u l n a k kl a földekre
Vetró Györgyné elvtársnő is Olt egymást munka közben. — T u d j á .
A halad a kévehofdásban Kőröílné tok, holnap m á r
megkezdjük
a
Gvéresi Ágoston római katolikus és vígan látnak a munkához,
lelkész, volt pálosszerzetes volt
ft Csoport tagjai az idén aratják elő- mellett, ő i s a r r a törekszik, hogy a búza aratását s akkor azután nem
kővetkező tftnú.
Megerősítette
a ször a kollektív m u n k a gyümölcsét. gabonát mielőbb keresztbe
rakják. lesz idő másra.
tárgyaláson már elhangzottakat
ft A tratoron é9 az aratógépen a do- Idős Szabó Ferenc elvtárs, a Cíő.
A két méter magasságú rozs j ó
Pálos-rend működéséről. Az
elnök rozsmai gépállomás két fiatal trak- port elnöke a keresztrakásnál dol- termést:
torosa:
Csányi
Éva
és
M
o
l
n
á
r
J
á
.
kérdésére elmondta, hogy különfégozik. Néha hosszan néz a berregő
le politikai
fbglvokat,
körözött nos ül. A húsz hold á r p a learatása traktor után. A z érdekli, mennyi
I S - 1 3 mázsás
átlagot
ígér.
egyéneket rejtegettek
rendházaik- után megkezdték a rozs aratását is. van még h á t r a a rozsból. A csoban a felszabadulás utáni években. A berregő traktor u t á n forgó vi- port elhatározta —
mert itt
az A gyönyörű hosszú szalmát padig
arató, ideje — , hogy holnap ráállnak a meghagyják zsupszalmának.
Elnök: A Pálos-rend tagjai tud- torlával szaporán döcög az
gép és nyomában kövér összekötö- búzára is.
tak erről és tűrték ezt?
Serényen folyt a munka
egész
Gyéresi: Tűrtük. Nem tehettünk zött kévék sorakoznak a földön.
nap. Délben ebéd után kicsit leSerényen
vágják
a
rozsot
Az asszonyok és férfiak fürgén
semmit.
A rendi fegyelem kötött
pihetek, hogy azután újiult erővel
a Tánesles-tszben
is
minket. Azonkívül még más
oka h o r d j á k keresztbe a kévéket. N e m
lássanak hozzá a munkához. De ft
is volt. az ő erkölcstelen üzelmei- állnak meg egy percre sem, mert
Hétfőn kora hajnalban befogtak s tréfálkozásra,
nevetésre
munka
vel példát adott nekünk is . . .
Tréfásan
kocsira ültek a
Táncsles-termelő- közben is va,n alkalom.
a munka
sürgeti
őket.
Horral
Jutalmazták
szövetkézet egyik munkacsapatának szóltak oda annak aki <">?
Valamennyiőjüket az a ludat fűti,
"emaradt a kaszálásban, vagy
a
a szovjet katonák
gyilkosait
hogy a kenyérgabona időbeni leara- tagjai. Itt volt Faragó László, Goda kévék kötözésében
litEzután Rauch László Attila, volt tása, hordása, cséplése és betakarí- József, Börcsök Imre, Kóezó
Mire megkezdődik a búza arapálosszerzetes kihallgatása
követ- tása harci feladat a béke megvédé- ván éa leánya, Kószó Marika, Métása. a Táncsic»-termc'öszöv«tke.
sében, Nincs a csoportban egyetlen
kezett:
neei É v a és Katona Antalné, a tsz
a
zetben teljesen befejeződ-ek
Tudott a Vezér-Wizer-félé gyil- olyan tag sem, aki húzódozna
párttltkárának a felesége.
Sorban
munkától.
kosságokról. „1945 nyarán — mona növényápolás
munkálatai.
a
Mint az ipari
üzemekben, itt a felültek a kocsira a elindultak
dotta — Vezér-Wizer pécsi rendházunkban tartózkodott. Itt az egyik csoportban is a pártszervezet a ter- termelőszövetkezetnek egészen a ha- Igy a tsz minden
dolgozója
az
ebéd alatt azzal
kérkedett, hogy melés motorja. A csoport vezetősége t á r mellett lévő t a n y á j a felé,
aratás nagy munkájához foghat. A
sok szovjet katonát elnyelt a pálos- a pártszervezet vezetőségével közö„Beérett a két hold roZs" — jött kertészeti brigád tagjai is
vo.
szentkúti homok és célzást telt ár- sen beszélte meg az aratásra
részt,
ra is, hogy ő maga is megnyilkolt natkozó teendőket és így zavarta- a h í r tegnapelőtt. S a termelőszö- vésznek a búza vágásában, csak ?z
lanul folyik a munka. Az aratáson vetkezet dolgozói tudták, mi a köegy szovjet katonát.
öntöző munkacsapat iagjai maradEzután' Tóth Illés tanú, volt ön- kivtíl a kevés munkaerőből jut a ku- telességük,
nak benn.
álló kereskedő és kocsmáros
el- korica ekéfcéséhcz, a lucerna kaszámondta. hogyan ismerkedett
meg lásához, a kertészethez, a növényViaszéi
énben Van a
gabona,
J ó m u n k á j u k eredménye: a nagy
ápoláshoz
és
a
j
ó
j
z
á
g
o
k
gondozáPálosszentikúton
Vezér-Wizerrel,
szemekkel
telt 14—15 centiméterig
akivel szoros baráti
kapcsolatba sához. Semmi sem marad gazdátla. azonnal le kell vágni.
nul és így mindenütt nyugodtan fobúzakaJászok
is nemsokára kereszÉnekszóval
vonulták
végig
az
orkeftilt.
lyik a munka. A kukoricaföldön
a szágúion. Az út szélén jobbra is, tekben. majd elcsépelve zsákokban
Vezér Wlzer állandóan lázitolt
gaztól egymásután tisztulnak meg meg balra is egyénileg dolgozó paa Szovjetunió, a szovjet katovárják, hogy a tsz.dolgozói beszA'.
a sorok
rasztok is az aratási végezték kora
nák ellen, mind a lakásokon,
lítsák
a föidművésszövetkezet rakreggel. Mosolyogva néztek feléjük s
mind a templomi beszédeiben.
a szorgalmas
ehézők
nyomán. Integetve köszöntötték egymást,
tárába g omia fehér kenyér
forE l n ö k : Mit mondott Vezér-Wizer,
mi lesz a polgárőrség feladata?
Ahogy kiértek a rozstáblára, le- májában kerüljenek üzemeink dolA kertészetben és a paprikaföldön
Tóth: Főfeladafául a környékbeli Is halad a m u n k a , de a rozsfőldöii szedték a kocsiról a szerszámokat. gozóinak asztalára.
•anyákon
lévő
szovjet
katonák is gombamódra szaporodnak a kemeggyilkolását mondta, aztán azt, resztek, Férfiak, asszonyok
vidáhogy a nyugatra menekült űribir- man k a p j á k hónuk alá a súlyos k a .
tokosok, de főként E n d r e Itászlóék lászú kévéket, hogy ketten-hárman
gazdasági felszerelését vissza kell közülük mielőbb keresztbe r a k j á k .
venni a dolgozó parasztoktól.
Néhfl megállnak s megtörlik
ve.
J ú n i u s 30-án este 8 órakor ismét gedi tanács központi énekkara
is.
A
tanácselnök arról kérdezte rejtekező arcukat.
nagyszebású Zenei eseményben le- Az Á V H és a rendőrzenekar műsoTó'hot. hogy terrorcsapatuk miként
Körösi Józsefné elvtársnő nem is het része Szeged dolgozóinak.
A
rán Erkel, Csajkovszkij, Liszt, Sosz.
gyilkolta meg a szovjet katonákat. állja meg s zó nélkül.
budapesti Államvédelmi Hatóság ze.
T ( ) th: Az Ilyen orosz vadásza— J ó v a l nehezebb az aratás és nekarából, valamint a szegedi rend- takovics, Lisztova, Strausz, Beetho.
tok alkalmával, ha a polgárőrHftcsaturján-mű.
kévehordás az idén, mint tavaly. De őrzenekarból alakult
fúvószenekar veh, K á l m á n és
ség legyilkolt orosz
katonánem baj. Az idén jobban fizet a ga- hangversenyezik
városunkban.
A vek szerepelnek. Á~ hangversenyt
a
kat, Vezér-Wlzernek
a késfii
bona. mint tavaly,
vagy
tavaly. hangversenyen közreműködik a sze- szabadtéri színpadon ' á r t j á k meg.
éitszakai órákban is le'entélt
tet'ek és meggyóntak.
Frrvszcr Vezér.Wizer éppen az ép ta, hogyan tudatta vele Vezér-Wi.
A következő lanu Könyves Imre losszenlkuli Pálos-kolostor
házfő.
Inkésomon
volt,
amikor
Petrus zer 1945 februárban a gyilkosságot. pálos szerzetes
Voll.
Vezér-Vizer nöke volt, Elmondotta, hogy a felGvula, a polgárőrség egyik tagja
Ezután Petrus Gyulát, Vezér tfer. bűncselekményeiről telt vallomást a szabadulás előtt barátságban
.-olt
jött hozzá. PetrUs tudomásom sze- rórbandájának egyik
tagját
hall. bíróság előtt. Elmondotta:
saját Endre Lászlóval, akinek
ott
zolt
rint a legtöbb szovjet katonát gyil- galta ki tanúként a bíróság.
szemével látta, amikor Vezér.Vizer birtoka Pálosszentkúlon.
kolta meg. Amikor lakásomon
jePetrus hat gyilkosságban vett
meggyilkolt egy szovjet katonát,
Endre László, — mikor a szovjet
lentette Vezér-Wizernek az álta'a
részt, két szovjet katonát egye. 1944 december közepén egy
szov.
csapatok a falu felé közeledtek —
elkövetett gyilkosságot,
Vezéf-WL
dűl,
négyet
többedmagával
jet katona jött be a kolostorba. Vezer nagyon megörült és
gyilkolt meg.
zér-Vizer megtámadta és dulakodás magához hívatta őt és Vezér-ViMinden
gyilkosságot
azonnal
jelenközben
megszerezte a pisztolyát, zert. megadta, hogy vigyázzanak
utasított engem, hogy
annyi
Bolyo 9
lett Vezérnek, aki ilyehkor meg- amivé; agyonlőtte, E z u l á n Könyves otthonmaradt vagyonára.
bort adiak Petrusnak, amenydicsérte és pénzt adott.
Biztatta, segítségével a fürdőszobába vitték a ezután a budai kolostorba menekült
nylt meg tud inni.
a szovjet csRpatok elől.
A számlát m a i d ő kifizeti Petrust hogy Csak gyilkolja a szovjet kato- holttestet s itt hagyták estig.
mintaképül állította az ottlévő né- nákat, az nem bűn. Vezér rendszeBolyos vallomása u t á n Vezér.ViVezér feltörölte a vérnyomokat.
resen részt'Vett az éjszakai portyáh á n y polgárőr elé.
zer elismerte, hogy az megfelel a
majd este elásták a holttestet
zásokban
Is.
valóságnak, m a j d a tanácselnök
a
A következőkben beszámolt arról,
a kolostor kertjében.
Petrus
tanúvallomása
után
tárgyalást félbeszakította és folyhogy tudott
arról a gyilkosságról
Vezér.Wiíer
elismerte,
hogy
E z u t á n Bolyos Ákos szerzetes. | tatását kedden reggel fél 9.re tűzte
is, amelyet Vezér-WiZer sajátkezű,
megfelel a valóságnak.
papot hallgatták k i , Bolyos a pá-1 ki.
leg követett el. Részletesen eltnond.

Aratják a rozsot a baktói
Felszabadulásés a szegedi
Táncsics-termelőcsoportokbnn

Nagyszabású hangversenyt rendez
a budapesti AVH és a szegedi rendőrség zenekara
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Miért hallgatta el a Szegedi Kenderfonógyár
augusztus 20-í versenyfelhívásában
a verseny mozgalom hiányosságait?
Az ors2flg dolgozói csatlakoznak
a Diósgyőri
MAVAG /felhívásához.
Üzemeink egymásután teszik
meg
felajánlásukat
augusztus
20-ra,
alkotmányunk ünnepének tiszteletére. A párosversenyben
lévő üzemek módosítják
a
versenyszerződések pontjait. Többet, még többet
akarnak adni népgazdaságunknak,
hogy minél rövidebb idő alatt teljesílhessiik ötéves tervünket.
A Szegedi Kenderfonógyár
dolgozói is módosították az Ujszegedi
Kenderfonógyárral
kötött versenyszerződésiik pontjait. Felajánlásukban vállalták,
hogv
augusztus
20-áig terven felül 20 tonna export
árút gyártanak.
Az anyagtakarékossági
mozgalmat
kiszélesítik,
hogv minél több nyersanyagot
takaríthassanak meg.
A
Kovaljov
rendszerű
munkamódszer á'adás
feilesztésével a 100 százalékon alul
teljesítők számát lecsökkentik.
A termelés emelésére az üzemrészek közölt
párosverseny
indult.
Versenyre hívta ki a vizesfonó
a
gombo'vítót. a szárazfonó
az előfonót. A vizesfonó és a gombolyiíó
dolgozói
•
.

a

•

vertenyxeraődésben

a termelésük
emelését vállaltákVállalták,
hogy üze.mükön belül
megszervezik a munkamódszer átadást s igy csökkentik a 100 százalékon alul teljesflők
szántál.
A
hulladék
csökkentésére
hulladékgyűjtő brigádot szerveztek
mindkét üzemrészben.
Megindult a két üzemrész között
a verseny. A dolgozók
igyekeztek
j ó munkát végezni,
hogy
minél
jobb eredményt érhessenek el. Már
nz első hónapban
javulás
mutatkozott a termelés vonalán mind a
két üzemrészben. A 100 százalékon
alul teljesflők számát a vizesfonóban 32—28 százalékra,
a gombolyilóban 32—28.1 százalékra csökkentették.
A gombnlyitó dolgozói
a hulladék
csökkentésben
is szép
eredményt értek cl, nz e'.ső hónapi
0.21 százalékról
0.19 százalékra
szállították le a hulladékmennyiségei. A termelés vonalán is a gömbölyítő dolgozói értek el jobb eredményt.
Átlagteljesítményük
102
száznlék. a vizcsfonó 96 százalékával szemben.

zik Gönrc
Gyulánévai.
Versenvszerződésüjiben
«zévi
tervüknek
október 15-jg való teljesítését vállalták. Most vállalták, hogy az alkotmány ünnepéig ők is "befejezik
ezévi tervüket.
Az előfonóban
dolgozik
Nacsa
Mihályné és Goldea Lászlóné.
Ok
is versenyben vannak
egymással.
Már teljesítették ezéri tervüket és
alkotmányunk ünnepéi azzal akarják köszönteni, hogy jövő évi tervük első negyedévére eső
tervet
teljesítik.
Főlajánláseikkal az üzem
többi
dolgozói is egymásután
csatlakoznak alkotmányunk tiszteletére indított munkaversenyhez. Az üzemrészek dolgozói látják, hogy azok az
üzemrészek,
an^plvek versenyben
vannak jobb eredményeket
érnek
el, mint azelőtt és ezért augusztus
20-a tiszteletére ők is csatlakoznak
az üzemrészek közötti versenymozgalomhoz.
A kibontakozó versenymozgalmat
azonban gátolja az,
hogy május
elseje után
a*

fisem r f í e l ö l é g e
elhanyagolta

*

Párthirek

A káderképző tanfolyamok
középfokú egyéni és az önállóan lanuló elvtársak részére július I-én,
vasárnap délelőtt 8 órakor tartjuk
meg az összefoglalókat
városi
és
járási partbizottságjainknál,
valamint a Megyei, illetve a
szegedi
Pártoktatás Házában a szokott be
lycn.
Az összefoglalókra alaposan
készüljenek fel az elvlársak. Pártbizottságaink segítsék az
összefoglalókra való felkészülésükben
az
elvtársakat. Az összefoglalókat úgy
szervezetileg mini tartalmilag ls jól
készflsék elő.
MDP megyei aglt.-prop.
osztály
A káderképző tanfolyamok felső
fokú egyéni tanulói és az ugyanez!
az anyagot önállóan tanuló elvtársak részére az összefoglalókat jú
•Ilus 29-én, pénteken
délután
2
órakor tartjuk a Megyei és a szegedi Pártoktatás Házában.

Cséplőgéptől a begyűjtőhelyre
A mult hét közepén az egyik éj- | csoport lányai és a dorozsmai gép.
jel felzúgott a cséplőgép a Dózsa- állomás Zója-brigádjának
tagjai
termelőcsoport tanyáján. A 'errne- virágokkal díszítették fel a lovakat
lőcsoport dolgozói mind
odasereg. s a kocsit. Boldog aratásuk megtelettek a gép köré és figyelték, horemtőinek: Lenin, Sztálin és Rákosi
gyan ömlenek a zsákokba a kövér
kezük,
árpaszemek.
Szegeden ők kezdték elvtársaknak képeit vitték
ben, amint végigvonultak a v á r o .
meg elsőnek a gabona cséplését
Alighogy megvirradt, a termelő- son.

Felhívjuk az anyagfelelősök
figyelmét hogy az alapfokú és a kö.
zépfokú politikai iskolákra a bizonyítványok megérkeztek. Ára dara.
bonként 20 fillér. Átvehető a Pártoktatás H á z á b a n
Értesítjük a középfokú
politikai
iskola egyéni tanulóit, hogy
részükre június 30_án délután 5 óra.
kor konferenciát tartunk az iparos
tanuló iskolában. A z elvtársak megjelenésére feltétlenül számítunk.
Agit, prop.
osztály.
Június 27-én, szerdán délután 6
órakor a Pártoktatás Házában előadást tartunk ,,A spanyol munkásosztály hősies harca a
Franco-fasiszta rendszer ellen" címmel.
Az előadás fontosságára való tekintettel az előadáson
jelenjenek
meg a pártvezetőség tagjai, tömegszervezeti funkcionáriusok,
népnevelők, népnevelőfelelősök,, valamint
alap- és középfokú propagandisták.
A titkár elvtárs gondoskodjon róla,
hogy az elvtársakat idejében értesítsék.
Anyagfelelősök figyelem!
Értesítsük
az
anyagfelelősöket,
hogy a Szegedi Pártoktatás Házából elvitt oktatási
anyag
árával
legkésőbb június 30-ig számoljanak
el. mindennap
délután 4-től este
8-ig.
Aglt.-prop. osztály

a brigádok
közötti
versenymozgalom irányítását,
továbbfejlesztését. Elmaradlak a brigádértekezletek. A brigádvezetök m u n k á j á t nem
támogatta, nem
ellenőrizte senki.
Az eredmények kiértékelése is elmaradt azóta. A brigádok nagyrésze felbomlott, a brigádok közötti
párosverseny ellaposodott. Nemcsak
párosverseny nem volt a brigádok
között, de az utóbbi időben brigád
sein igen akadt az üzemben.
Az
üzem pártvezetősége későn bár, de
felfigyelt a hiányosságokra,
mulasztásokra.
Másfél héttel
ezelőtt
pártbizottsági ülésen
kiértékelték
az üzemi bizottság
elmúlt hónapi
munkáját. Megdöbbenve jöttek rá,
hogy
a fejlődés helyett
alapos
visszaesés mutatkozik
a brig'dok
szervezése folyamán. Feltárták
az
üzemi bizottság mulasztásait, meiv
annál is inkább súlyos, mert mint
élüzemnek e téren is példát kellene
mutatni. Az üzemi bizottság
elfogadta a pártvezetöség
építő kritikáját és iránymutatását.
Hozzáfogott a hibák kiküszöböléséhez, a
N A P I R E N D
brigádok újjászervezéséhez. A szerKedd, 1951. június 26
vezés ugyan
elég lassan
halad,
mert azóta csak 18 brigádot szerMOZI
veztek ujjá.
A szervező
munkát
Szabadság: fél 7. fél 9 „Kőszív"
az üzemi bizottság tagjainak a következő napokban
fokoznia kell, (július l-ig).
mert ha nem pótolják mulasztásuVörös Csillag: fél 7, fél 9 „Felkat. komoly lemaradásuk lesz, az hők titánja" (június 27-ig).
alkotmányunk tiszteletére indított
Fáklya: 6, 8 Semmelweis (június
versenyben.
A
brigádok
közötti
25—28-ig).
párosversenyt
is
újra meg kell
•
szervezniük, de nemcsak
az üzeS
Z
Í
N
HÁZ
men belül, hanem a párosversenyben lévő üzem brigádjaival is.
Szünet.

Az első gabonaszállítmányt
a tszcs legjobb
dolgozói
kisérték végig diadalútján.
A kocsin Kácsó Ilona,
Gémesi
Franciska,
Kócsá
István ifjúmunkásokat
láthatjuk,
az aratóbrigád
tagjait.
Mosolyogva,
énekszóval,
a jólvégzett
munka
tudatában
vonultak
végig a városon s
amerre
rnen'ek,
mindenfelé
mosolygó
arcok kísérték
őket.

A szárazfonó és előfonó dolgozói
május l-e liszteletére kötötték meg
vrrsenyszerzödésüket. Munkájukban
már
az első hónapban
javulás
mutatkozott. Vállalták, hogy átlagA Dózsa-termejöesoporl
kocsija
megérkezett
a
földművesszövet,
teljesítményüket 95 százalékról
96
kezet raktára
elé, hogy a tszcs dolgozói
teljesítsék
hazafias
kötelessé.
százalékra emelik
és a szárazfonó
gükeJ, amelyet
így fogalmaz
meg a minisztertanácsi
határozat:
„Csép.
98 száza'é'kot, az e'őfonó dolgozói
lögéptöl
Férfiak,
nők, gyermekek
siettek
a
raktár
a be gyűjtőhelyre".
96 százaiékos termelési átlagot érajtajához,
hogy
tanúi
legyenek
a nagy
eseménynek.
Mindenütt
mo.
tek e'.
A meglazult munkafegyesolygó
arcok lá'hatók,
hiszen
mindnyájan
tudják,
hogy a
Dózsa.terlem is megszilárdult.
Az
elmuit
melöcsoport
tagjai,
de a. többi szege di termelőcsoportok
dolgozói
is
hónanban egvetten késés, vagv igaöértük,
az egész magyar
dolgozó
népéri
harcolnak.
•
zo'allan mulasztás sem történt. A
Az üzem vezetőségét megilleti a
gépek kihasználását 79 százalékról
mert versenytársukA Múzeum
nyitva
keddtől
péna <7árazfonóhan 85.3 százalékra, az kritika azért,
KÉTSZOBÁS, belvárosi
főbérleti
Bírósági közlemény
előfonóban 88.4 százalékra emelték. hoz küldött felhívásukban
tekig délelőtt
9-től
délután
S-ig,
lakás átadó. Cím
Csongrádmegyei
szombat
és vasárnap
délelőtt
9-töl
Az üzemrészek
dolgozói
közül
A szegedi járásbíróság Szegeden, ingatlanközvetítő Vállalat, Szeged.
elhallgatták
kiemelkedő eredményeket értek el
1
óráig,
1950. évi szsp'edbsr hó 30. napján BELVÁROSI bútorozott szoba * kia meglévő
hiányosságokat.
*
a versenvben a do'gozók.
LegtöbB. I. 22.736/1950/2. sz. és a szegedi
adó. Érdeklődni tehet Takaréktárben
már tű'tel iesltették a szerző- A vprsenvpontok közé a hiányossáK E D D E N DÉLUTÁN 7 órakor a felsőbíróság 1950. évi november hó
u 8„ I. 4.
désben vál'all teljesítményüket és gok kiküszöbölését is
be kellelt Horváth Mihály-utca 3. sz., I. eme- 21. n a p j á n B. I I I . 3625/1950/9. sz.
KOMBINÁTSZOBA,
használt,
a
Magyar alatt hozott í eletével Takács Istvolna venni, mert igy jobban igye- leten lévő helyiségben
Máo n x i i a s f i i a 20-a l l » » ( e l « ( é r e
Társulat elő- ván 48 éves, csongrádi születésű és kombir.átazekrény, ú j , eladó.
keztek volna a hibákat a legrövi- Természettudományi
tyás-tér
23.
lakos,
nős,
2
gyermekes,
volt
Fuadást
rendez.
Az
előadást
dr.
IvuUiabh fela ján'ásokai teltek,
hogy debb idő alatt kijavítani.
professzor
tartja lura bizományos, fél hold szőlő va- B Ú T O R O Z O T T szoba kiadő csalk
A Szegedi Kenderfonógyár veze- novics György
k emelkedő
munka teljesítményeik gyonú vádlottat 6 hónapi börtönre, férfi részére. Érdeklődni vasárnap,
fokozott harcot
kell meg a virusok természetéről.
kel kőszönthessék
alkotmányunk tőségének
*
3 évi hivatalvesztésre és politikai Guttemberg-u. 28
folytafnia
a
munkaverseny
kamünnepét.
jogai gyakorlatának ugyanilyen tar- E G Y TelefunJeen 3+2_es rádió el.
c
páiivszerüsége
ellen.
Erre
Rákosi
A zárazfonóban Detáii T tvánné
IDÖJARASJELENTÉS:
Változó t a m ú felfüggesztésére, 1000 forint
adló Altila-u. 4, kapu alaft.
rámuia- felhőzet,
és Kispéler Károiyné párosversenv- elvtárs már nem egwzer
újabb
zivatarok,
főként az pénzbüntetésre ítélte, továbbá 1000
tott
beszédeiben.
Ötéves
tervünk
ben dolgoznak.
Versenvszerződéország
nyuga'i-északnyugati
ré- forint vagyoni elégtétel megfizeté- Í R Ó A S Z T A L , fekete, nagyméretű,
a szein
siikben VM'alték. ezévi tervük ok- teljesítéséért folytatott harcban
Mérsékelt,
időnként
élénk sére kötelezte, 2 hónapra Csongrád hatfiók'os, két pulttal eladó. Béke.
tóber r'sejére való teljesítését. Vál- munkaverseny fegyver és csak ágy déli-délnyugati
szél. A
hőmérsék- területéről kitiltotta és az ítélet- utca 6.
meglalásukat most módosították: nem tudjuk ezt a nagv csatát me-mver- let keleten
csökken,
nyugaton
alig kivonat közzétételére is kötelezte B O R O T V A P E N G E élesítés
Szecspdi
drogériában.
október elsejére teljesttik évi ter- ni. felemelt ötéves tervünket sike- változik.
azért, mert Csongrádon 15 kg koc- bízhatóan
resen teljesíteni, ha ezt a fo- -rt
vüket. h»nem augusztus 20-ára.
kacukrot, 10.5 kg rizst és 15
kg Bajcsy Zs._u. 20.
A gombolyttó
dolgozói
között ücvesen forgat iuk és soha ki nem
sót 1950 szeptember havában laká- V E N T I L L Á T O R O K A T jó állapot,
x
ALTALÁNOS
irodai
és
bérLéber Istvánné versenyben
dolgo- ejljiik a kezünkből.
áramfeszültségre,
számfejtői gyakorlattal
rendelkező sán felhalmozott s ezen mennyiség ba.n, 110 volt
tisztviselőt,,
férfit vagy nőt, hód- mellett továbbra is vásárol' sót és készpénz fizetés ellenében megvé.
alatti helivségében taggyűlést tart. mezővásárhelyi
MNDSZ-HIREK
telepünk
részére cukrot — ezáltal a közellátás ér- telre keres a Szegcdi KemderfomóMindenkit elvár a vezetőség.
Moszkva i-körút 3.
azonnal alkalmazunk.
—
Jelent- dekét veszélyeztető bűntettet köve- gyár. Szeged.
tett el.
MNDSz üzemi és kerületi ügyveAnyagbeszerzési osztály.
kezni
a
Csongrádmegyei
TéglagyáDISZ HÍREK.
zetők részére ma; kedden délután
M I K R O S Z K Ó P „Immerzios
Reiri Egyesülés Központi
Irodájában,
Szeged, 1950. éri június hő
19.
Értesítjük az üzemi és
területi Szeged, Kiss-utca L
5 órakor értekezletet
tartunk
ti-t—
chert"-féle eladó. Szeged, Vajdanapján.
kár«águn kon. Feltétlen megjelenést titkár és agitáció*
propagandafeutca 15/a.
kérünk.
100x200_ag S E L Y E M perzsa
el„
lelősöket, hogy 26-án este 7 óraBÉRBE
vennénk
jókarban
levő
moFelhívás
dern író, számoló
(villany) gépet adó. öthalom-u. 9.
kor értekezletet fogunk tartani
a
MSZT szervezflk figyelem!
a területi
békebizoltság
háromégős
gáztűzhely,
azonnal. Ajánlatokat Szegedi Épii- E L A D Ó
részükre. Pontos megjelenést
kétitkáraihoz
!
A Magyar-Szovjet Társaság szelelszerlő V. Szeged, Bocskay-u. 10. kitűnő állapotban. Tisza
Lajos.u.
rünk.
sz. alá kérünk.
33 sz.
gedi titkárságának
székházába®
Június 27-én, délután 6 órai kez- GYÜMÖLCSÖSTELEK
360
négy- S Z É N A vágásra feléből kiadó, 5
Várost DISz bizottság dettel az MSzT-székház
(Horváth M..U. 3.)
alatt
26-án
(Horváth szögöl, Fodor-telepi villamos véghold. Feisöváros. Oncsa-telep 30.
M.-U
3.)
helyiségében
értekezletet
este 6 órai kezdettel szervezői érállomásnál eladó. Felsötiszaparl 6., P I R O S sportkocsi: keveset használt
SZAKSZERVEZETI HÍREK
tartunk. Kérjük a titkár
munka- emelet, bai.
tekez'etet tartumk.
Az
elvtársak
A z Élelmezési
Dolgozók
Szakeladó. Újszeged, Marostói-u. 30.
társak pontos megjelenését.
ÖNÁLLÓAN főzni hidó
bejárónőt 250.es J Á V A motorkerékpárt, prínyugdíjas
és
megjelenésére föltétlen számítunk. szervezete felhívja
július
l-re
felveszek.
Sztálin
krt
munkanélküli tagjait, akiknek nem
m a állapotban,
megbízásból
ve.
54., ].. balra a folyosón.
DÉLMAGYARÓRSZlÍG
MSZT-t'.tkárok figyelem!
voll alkalmuk a téli tüzelőanyagot
szek. Szentháromság.u. 12, ü z l e t
poMol
napilap
ELADÓ Standard világvevő készüüzemi igénylések alkalmával ieL A C Z I Í Ó órás
Széchenyi-tér
9,
A Magyar-Szovjet Társaság szetelntfll nnrkeiiM 4i klód*
lék. Petőfi-telen, XITT. u.. 809.
gyezni, hogy tüzelőigényeiket kész.
fizetek
kar.,
gedi
t-.tkárságának
székházában pénzfizetés mellett a helyi csoportZOMBORI JÁNOS
KOMPLETT hálószobabútor eladó. Zsótérház. J ó árat
SzerknszH i a nnrknnidblioHság
(Horváth M.-u 3.)
alatt
26_án nál hétfőn és szerdán este 5—7 óra
Vásárhelyi-sugárút
69.,
f!dszt„ zseb- és ébresztőórákért és SzerSiorlcontóitg, Stogod. lenin-u. tt
kezetekért.
este 6 órai kezdettel titkári
ér- között bejelenthetik.
Zsarkóék,
Szakmaközi
Telefon. 35-35 «• 40-80. - Éltiiokol n e t t , „ t í t l r f
tekezletet tartunk. A titkár elvtár
R A D Á K Mária fényképész nevére
Bizottság.
Csongrádmegyei
Ingatlanközvetítő
telefon ette 8-W 34-38
sak megjelenésére feltétlen
szászóló 1950. évről elmaradt kedvezVállalat közli:
Cladóhlvatd < Szeged tenin-o e
A Vegyipari Szakszervezet helyi
mítunk.
ményes utalványok
1951
júliug
telefon. 31-15
35-00.
^
csoportja június 26-án délután fél
I E G Y $ ő t e j ű kis fiastebén,
lörzs. 15-ig érvényesek.
Az MSzT IV. alapszervezete érOélmagyarorszdg Nyomda, Szegőd
Pontos
könyves, eladó. Dobó-u. 51. Alsó- 350_e.s T R I U M P F
motorkerékpár
tesíti tagjait, hogy
június
27-én 6 órakor taggyűlést t a r t
Felelőt vezető I Ptitkla i ő n d o *
J
1
város.
eladó. Szeged, Teréz.u. 27, .
esle 7 órakor Kölcsey-u. 6.
száim megjelenést kérünk. Vezetőség. ••

