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A bíróság ítélete legyen messzeharsogó
figyelmeztetés,
hogy népünk egységesen áll szemben békénk,
demokráciánk
minden ellenségével
C s ü t ö r t ö k ö n d é l b e n hirdetnek ítéletet az ö s s z e e s k ü v ő Grősz-banda b ű n p e r é b e n
Kedden Grösz József, és
összeesküvő
társai
perének
negyedik
napján, Urbán Lajos fegyverszakértő kihallgatására került sor.
— Az itt lévő és más
Írásos
szakvéleményben részletesen felsorolt puskákat, pisztolyokat és lőszereket mérési, optikai, és . lövési
próbával kapcsolatos vizsgálat alá
vettem — mondotta
a
szakértő.
A vizsgálat során
megállapítottam
azt, hogy a puskák és pisztolyok
lőfegyvernek minősülnek, használható állapotban vannak,
alkatrészük nem hiányzik. Emberélet kioltására alkalmasak.
Elmondotta,
hogy a lőszerek,
ugyancsak alkalmasak
emberélet
kioltására. Mind a fegyverek, mind
• lőszerek, bejelentési, illetve be-

szolgáltatási kötelezettség alá
esnek.
A szakértő
így folytatta:
Itt a
bűnjelek
között
külbn
szeretnék foglalkozni ezzel a
löbottal (felmutatja), amely így, kinézetre egy
egyszerű
sétapálca,
azonban egyszeri lövés
leadására
alkalmas, 30—50 méteres távolságra emberélet kioltására
megfelelő
alkalmatosság. Ilyen
szerszámmal
már merényleteket követtek el és
erre a célra kitűnően megfelel. A
fegyverszakértő ezután bemutatta a
lobot működéséi.
Az államügyésznek és a védőknek
bizonyításkiegészítési indítványa nem lévén, az elnök a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította. Ezután dr. Alapy Gyula államügyész mondotta ei
vádbeszédét.

Alapy Gyula államügyész vádbeszéde
Alapy: Tisztelt Büntetőtanács! A
negyedik napja
folyó
tárgyalást
egész dolgozó népünk feszült
érdeklődéssel figyeli. A dolgozó magyar nép, amely éppen most fogadta megelégedéssel a békebizottság jelentését arról, hogy
országunkban a békemozgalomnak több
mint 7 millió katonája sorakozott
fel, a legnagyobb
felháborodással
látja a tárgyalás adataiból,
hogy
ismételten kinyilvánított
békeakaratával szemben ezek a vádlottak
galári összeesküvést szőttek szabadsága elrablására. A vádlottak szerteágazó aknamunkájukkal új, véres háborút
akartak
előkészíteni.
A felháborodás, amely a vádlottak
leleplezését követte, mindenben indokolt és alátámasztott.
A tárgyalás világosan leleplezte
a vádlottak cselekményeit. A vád a
tárgyalás megállapított adatait öszszegezi akkor, amikor ítéletet kér a
vádlottakra.
Az államügyész ezután megvilágította az összeesküvés jellegzetességeit.
C r é i i József

mindent

liogy

a Népköztársaság

elkövetett,

félrevezesse

kormányát

A tárgyalás folyamán — mondotta — többízben történt hivatkozás
Mindszenty
Józsefre,
aki
Ugyanebben a teremben felelt
a
magyar nép bírósága előtt összeesküvő és kémtevékenysége miatt.

got a Szovjetunió vezelie béketáborból az nmerlkai imperialisták oldalára viszi át.
Mialatt a kormány
az
elfogadott egyezmény minden betűjét betartotta,
végrehajtotta,
azalatt
Grősz József vádlott
egy percig
sem tartotta magát az általa aláírt megegyezéshez,
ehelyett
azon
mesterkedett, hogy hogyan mentse
út az összeesküvés számára a demokráciát gyűlölő szerzeteseket és
körözött
népellenes
bűnösöket.
Csalt a kongrua igénylésénél és kifizetésénél, valutázott. Segítette az
idegen imperialisták kémeit, a magvar dolgozó nép minden ellenségét.
Miután Mindszenty — amint az
összeesküvők
kifejezték
magukat
— most „akadályozva van", helyére Grősz József lépett, áki úgynevezett homo
regiusnak, a
király
emberének,"
ideiglenes
államfőnek nyilvánította magát és azon munkálkodott, hogy népellenes
kormányt hozzon létre, hogy vlszszahozza a magyar
dolgozók
nyakára a gvűiölt Habsburgokat.

részlet® annak a világméretekben folyó
aknamunkának,
amelynek az a célja,
hogy
a harmadik világháború klrobbantásával az egész
világot
az Egyesűit Államok
uralma
alá hajtsa

mült

ötödik hadoszlopát
kell
ítélet alá venni.
Ez az a keret, amelybe a vádolt
bűncselekmények szervesen beletar.
loanak.
Ezt követően az államügyész röviden összefoglalta a vád bizonyítékait, megállapítva, hogy a tárA vádlottak
padján
ülnek
gyaláson a nyomozás minden egyes
a nyugati
imperialisták
adata bebizonyosodott, a vallomá.
jugoszláv
ügynökeik
is
sok, okmányok, szembesítések és
bűnjelek igazolták a vádiratot.
Ebben a perben
vádlottak
a
— Anélkül, hogy ezeket a többpadján ülnek
kisbarnaki
Farkas
bizonyítéko.
Ferenc és Oszlányi fasiszta tábor- oldalról megvilágított
kat minden egyes vádpontra
kü.
nok is.
lön-külön részletezném — mondotta
A vádlottak padján ül önök előtt — , rámutatok arra, hogy Grősz Jóaz a fasiszta terrorbanda, amelyet zsef vádlott úgynevezett „államfői"
a nyugati imperialisták
és aljas nyilatkozatát, vagy, amint az öszjugozsláv ügynökeik
szervezetten szeesküvők nevezték, homo regiusi
tartanak a parancsnokságaik alatt. nyilkatozatát szószerint egyformán
mondották el Grősz József, dr. Bo.
A vádlottak padján ülnek
mint
zsik Pál, dr. Farkas Endre, dr.
a világ békéjének és a
magyar
Pongrác Alajos vádlottak, valamint
népnek ellenségei —
Székely Imre tanú.
A tárgyalás adatai ezenkívül a
azok az Imperialista
vezetők,
vádlottak tevékenységének
olyan
akik ezeket a bandákat. Hitler,
mozzanatait is felderítették, ameHorthy, Szálasi egész fasiszta
lyekkel a vádirat nem foglalkozott.
szemétjét átvették és szövetUtalok azokra az ú j tényekre, ame.
ségesekül tekintik.
lyek az összeesküvés anyagi alap.
Felelősek tehát itt a bíróság
ta. jainak biztosítására végrehajtott és
valutaspekunácsa és a világ békeszerető né- megdöbbentő méretű
pei előtt azok is, akik a magyar láció egyes korábbi részleteit viláfasiszta hordákat éppúgy, mint az gították meg és pontosan meghatáSS-banditákat, a fasiszta
Wehr_ rozták azt a bűnszövetkezetet, amely
macht tömeggyilkos
tábornokait olyan visszataszító módon foglalko.
újra felfegyverezik, hogy ú j bor. zott sefteléssel
és mindegy volt számára, hogy
zalmakat, ú j szerencsétlenségeket
mi az áru,
idegen
valuta-e
zúdítsanak a világra. A vádlottak
vagy az annyi beteg számára
összeesküvő
szervezkedését tehát
életbevágóan
fontos
Inzulin
ebben a keretben,
vagy akármi más.
Kezükben
miden a
harácsolás
eszköze
mint az imperialistáknak
havolt.
zánkon belül működő elvete-

Ez a per összeesküvők, kémek,
gazdasági bűntettesek, gyilkosok pere
— Fény derült arra az undorító nyeket valamiképpen a vallás sza.
erkölcsi fertőre, amely például az bad gyakorlásának a körébe kívánegész Pálos-rend életét jellemezte. j a vonni.
Felszínre került az a rengeteg
szency, az a mocsár, amely a
hírhedt
sziklakápolnában
és
szikiakolostorban összegyűlt,

Fertő ez, amelynek eltüntetése
a hatóságok és elsősorban az
ügyész feladta és kötelessége.

A magyar nép
jól
ismeri a
Habsburgokat és amikor nevüket
Az államügyész ezután a tárhallja,
keze
ökölbe szorul
A amelynek részleteivel nem kívánok gyaláson beigazolódott tényeken tefoglalkozni.
HaJbsburgok neve a mi országunk,
kintett végig.
— A nyomozás során és a t á r .
ban és Európa minden szabad népe
tőkés
rendszert
előtt a Szoigaságot, a nép elnyo- gyaláson i s elég med lett volna ar_ A régi, feudális
akarták
visszaállítani
matását jelenti.
A magyar nép ra, hogy szóvátegyem a vádlottak
számára a Habsburg név nemcsaik egész sorának a népi demokrácia
Beigazolódott, hogy Mindszenty
ellen folytatott működését, amelyet
a szolgaságot jelenti, de nemzeti
az egyház palástja mögé megbújva József — annak az utasításnak a
szabadságunk véres elnyomóit. A követtek el, azonban a vádlottak szellemében, amit
Endrédy-Hadadolgozó népet gyűlölő reakciós fő- egyházi funkciói közben elkövetett rics Vendel vádlott útján a Vatipapságnak azonban, az érsekeknek bűntetteket nem
teregettem
ki. kánból kapott —,. letartóztatása eseés társaiknak a Habsburg idők épp Hangsúlyozom, hogy nem bizonyíté- tére Grősz József vádlottat állítotazokat az időket jelentik, amikor kokban lett volna hiány. Nem; bizo- ta az összeesküvés élére.
a főpapoknak, az egyházi rendek, nyíték bőségesen állott rendelkeBebizonyosodott, hogy
Grősz
nek tíz- és Százezer holdjaik, gyá- zésre, de ismétlem, a papi vádlót,
József az összeesküvés vezetéraik, bankjaik voltak, amikor
a takkal szemben nem kívántam a vád
sét ávtette.
részleteiben
kifelmérhetetlen anyagi erőikhez
a tárgyává tenni olyan bűntetteket,
dolgoztatta és jóváhagyta
az
hatalom birtoklása is járult, azé amelyeket a papi hivatással visszaösszeesküvők programmját.
a hatalomé, amely kizsákmányolta élve követtek el.
és szolgasorsban tartotta a gúzsba— Ezzel még nyilvánvalóbbá v á .
Bebizonyosodott, hogy céljuk
a
kötött dolgozó néoet. Ezért követ- lik — mondotta ezután az állam, Népköztársaság
megdöntésével a
tek el a vádlottak mindent, hogy ügyész — , hogy ez a per összeeskü- Habsburg királyság
visszaállítása
újra Habsburg király kerüljön a vők, kémek, gazdasági bűntettesek, volt. E cél eléréséig Grősz József
fasiszta besúgók és gyilkosok pere vádlott vállalta, hogy mint ideigle.
trónra.
és nem valamely vallási felekezet, nes államfő szerepel. Erről az ame.
Ez az elképzelésük nemcsak
nek a pere.
rikai követaég utasítására írásbeli
végtelenül gonosz, hanem végnyilatkozatot állított ki, azt aláíráVilágos, hogy nem az egyházi
telenül ostoba is,
mert
azt
sával ellátta, tanúkkal előttemezélet gyakorlása, hanem a hfvők
te'te és összeesküvő társai útján az
kénzelik. hogyha e^T degenehiszékenységével
való
aljas
Amerikai Egyesült Államok budarált Habsburg-ivadéknak a fevisszaélés az, ha a miseszánpesti követségének küldötte meg.
j i r e teszik a koronát, akkor a
dékokra — mint a
vádlottak

külföldre csempészték
azokat
a titkos gazdasági és politikai
adatokat.
amelyeket
Grősz
József és összeesküvő
társai
részükre átadtak.
Bebizonyosodott, hogy Grösz József mindent elköve'ett, hogy a^
összeesküvők körét kiszélesítse. Ezért a körözött népellenes elemek
egész sorát, közöttük olyan
aljas
gyilkosokat, mint Vezér Ferenc és
más háborús bűntettest
minden
eszközzel támogatott.
Bebizonyosodott, hogy az összeesküvés anyagi fedezetére széleskörq
valutaüzérkedést folytatot 1 , az eb t
bői lefoglalt és be nem jelentett valutaösszegek bűnjelként a bíróság
asztalán feküsznek éppen úgy, min?
az arannyal űzött bűncselekmények
tárgyi bizonyítékai.
Bizonyítást
nyert
továbbá,
hogy külföldre csempésztette a
a nemzet
kulturális
kincsét
képző, felmérhetetlen kulturális jelentőséggel bíró kalocsai
kódexet. Kicsempcsztette azokat
az
ősnyomtatványokat,
amelyeket pótolni nem
lehet.
Bebizonyosodott, hogy az összeesküvés programmjának számukra
legfontosabb pontja a nagybirtok
visszaállítása volt. Dr. Farkas és
dr. Bozsik vádlottakat Grősz arra
utasította, hogy mindenekelőtt
az
egyházi nagybirtokok
visszaállításának programját és végrehajtási
ü'emezését dolgozzák ki. A kidolgo,
Zott program szerint
nemcsak
a nagybirtokot
kf.
vánták visszaállítani,
hanem
visszaadni a gyárakat, bányákat. üzemeket volt tulajdonosaiknak.
Arra törekedtek,
hogy a dolgozó
népet ú j r a kirekesszék minden jogából és visszaállítsák a régi feudá,
lis, tőkés rendszert, visszahozzák a csendőruralmat,
ami a munkásoknak,
parasztoknak, nőknek új
szörnyű
szotgasersot jelen'ett volna a
Habsburg királyságban.
Bebizonvosodott, hogy visszaélve
egyházi funkciójával,
a Magyar
Népköztársaság megdöntésére tör)
és a vádbeli bűntetteket elkövette.

Grősz

összeesküvő
bűnlajstroma

társainak

Dr. Bozsik Pál vádlottról bebizonyosodott, hogY Mindszenty és Grősz
József utasítása nyomán kidolgozta
az
összeesküvés reszletes
pro.
grammját.
Bebizonyosodott, hogy
közvetlenül szervezte be az összeesküvés
kormánylistájából a Grősz József
által elfogadott leendő minisztereGrősz József — mint a magyar
ket
katolikus főpapok vezetője — mindent elkövetett arra, hogy a NépHévey részletes jelenléseit átvette
köztársaság kormányát félrevezesés dr. Farkas vádlotton keresztül
se ás megtévessze igazi szándékai
Grősz Józsefnek jelentette. Ugyan.
felől. Kifelé vállalta a Népköztárcsak
saság vívmányainak a
védelmét,
irányította azt az összeesküvő
kötelezte magát a béke
védőinek
csoportot Is. amely
kiterjedt
támogatására
Ezzel
egvidöben
vasúti szabolázsokat követett
Grősz József titokban álnokul még
el, vasúti kisiklások és robbanfi tárgyalás napjaiban
tások előidézésével.
az amerikai követség utasításáBebizonyosodott, hogy folyamatosan
ra nyilatkozatot
állított
ki,
kémkedett.
hogy államfőnek tekinti
maBebizonyosodott, hogy kormánygát, a népi demokráciát
idelistájuk kidolgozásánál
a
maga
gen fegyveres segítséggel véres
számára az
igazságügyin iniseteri
belháborúval meg akarja döntárcát tartotta fenn. Bebizonyosoteni és olyan kormányt kfván
magyar nép azonnal
térdet,
mondták: Intenciókra — küldott, hogy
létrehozni, amely MagyarorszáBebizonyosodott,
hogfy
kordött
dollárokkal
üzérkednek
fejet hajt előt'e.
közvetlenül hajtotta végre
mányistát
áltíto'tek
össze,
vagy a kápolna építésére a híösszeesküvés fegyveres alakuA szervezkedés vezeíői az összeesküvés a l a p j á u l
amelynek élére Grősz
József
vektől begyűjtött adományoklatainak a szervezése során a
előbb dr, Bozsik Pált, majd dr.
ból kocsmát nyitnak vagy épaz ú j a b b v i l á g h á b o r ú kitörését tekintették
volt
horthysta
rendőrtisztek
pen az ájtatos hívőnek a temFriedrich
Istvánt, az
1919.
beszervezését.
Alapy államügyész a továbbiak, tanács akkor ítéli meg helyesen a
plomi perselybe dobott adomáévi terrorkormány hirhedt miBeismerésében és dp. Bozsik Pál
nyaiból fizeti ki egy erklöcsteban kifejtette, hogy a vádlottak vádlottak összeesküvő tevékenysé
niszterelnökét áliította.
len papi Személy szeretőjének
vallomásában beigazolódott,
hogy
kifejezett célja a nagybirtok és a gét, hogyha tervüknek ezt az alap.
A
Grősz vezette összeesküvés ő is rendszeresen kémkedett.
a költségeit, mint Csellár Istnagytőke uralmának visszaállítása ját egy percre sem téveszti szem
fegyveres
csoportokat
szervezett,
ván Jenő vádlott, volt
pálosDr. Hévey László vádlottról be.
volt, majd rámutatott: az össze, elől.
amelyeknek feladata
rendfőnök tette.
bizonyosodott, hogy a-z összeeskü_
esküvés vezetői mögött ott sorako.
— Ez az
összeesküvés
tehát
vésben Bozsik Pál vádlott utasítáJ.
zott az egész, véres bosszút lihegő
a Népköztársaság megdöntése
nem valami elszigetelt bűnszövet- És hasonló aljas visszaélés az, ha
sára fegyveres alakulatokat szerfasiszta terrorbanda.
és a külföldről várt ellenséges
kezetnek a tevékenysége,
hanem a papi kongruára kiutalt összegeket
vezett,
erők támogatása volt.
A szervezkedés vezetői — foly- szerves része annak az imperialista nem adták át azoknak a lelkészektatta az államügyész — Grősz Jónek. akiknek járt, hanem mas, titamely részletes tervekkel álBebizonyosodott, hogy a szervez,
tervnek, amely a népek békéjének
kos célokra visszatartották, amint kedés érdekében az Egyesült Állazsef. Bozsik Pál, dr. Farkas Endre
lott készenlétben arra. hogy a
Endrédi Vendel, az egész össze- megbontására tör, ar»ely már h i . az a kalocsai érseki irolában tör- mok. Belgium és Olaszország kökormány vezető államférfiait
tért tént.
esküvés alapjául az újabb
világ- degháborúról melegháborúra
vetségeivel kapcsolatot tartott, ame.
megsemmisítse, gyilkosságokat,
— Nincs épeszű einber, aki az lyek a diplomata posta felhajviáháború kitörését és annak
meg- át ott, ahol erre módja volt. Ez a
rombolásokat
és szabotázsoilyen és az etahoz hasonló cselekmé- -lásával
gyorsítását tekintették. A Büntető. szervezkedés
kat kövessen el.
Mindszenty József összeesküvése, amely mögött az Amerikai
Egyesült Államok imperialistát,
a Valikán vezetői állottak, a
tárgyalás
bizonyítékai szerint
"Mindszenty elité'éséve! nem szakadt meg, hanem tovább folyt.

z

wr.r.ni zA,

A terveket Mészáros Iván volt
csendőrezredes utasítására részié,
tesen is kidolgozta. Ehhez fegy
verelket szerzett, amelyek a bíró.
ság előtt állanak felhalmozva.
Bebizonyosodott, hogy dr. Pongrácz Alajos vádlott a katonai kém_
e'hárító tisztje volt. B-listázásu
után az amerikai követség alkalmazta és azonnal kémszolgálalra
szervezte
be.
Bebizonyosodott,
hogy a vádlott az összeesküvésbon részt vett. Bebizonyított tény.
hogy
követségi.
alkaimaztatásu
egész ideje alatt tiltott valuta,
üzérkedést folytatott
Bebizonyosodott, hogy EndrédyHadarics Vendel vádlott 1945_tő!
kezdve folyamatosan
kémkedett,
Grösz Józaef irányítása mellett
irányítója volt a szerzetesi ille.
gációnak és végrehajtotta az öszszeesküvés vezetőjének azokat az
utasításait, amelyeket a szerzetesek
kiszök bélésé re kapott. Utasítására
a Cisztercita-rend számos tagja
üzérkedett valutával is,
bizonyítottan több mint
32
ezer dollárt spekuláción cé.
lókra ziigforgalomban értékeltettek és orvosságokkal üzér.
kedtek.
Bebizonyosodott, hogy HagyóKovács Gyula vádlott éveken ke.
resztül népellenes bűntetteik egész
sorát követte el, mint az előssállási uradalom jósaágkormányzója.
Bizonyított, hogy
Hagyó.Kovács
Gyula a Cisztercita szerzetes rend
kiterjedt valuteüzeCmeinek fő le.
bonyolítója volt. Bebizonyosodott
róla az is, hogy az összeesküvésben Endrédy vádlott illegális jelentéseit továbbította az. olasz követség beosztottjaihoz, Mo®ca-hoz
és d'Aleseandro-hoz.

Csellár István Jenő vád'ott a
körözött bűntetteseknek egész so
rát rejtegette a gellérthegyi szik"
iakápolna kolostorában.
Bizonyítva áll a bíróság előtt, hogy
Vezér Ferenc gyilkos bandát .szervezeit a Pálos-rend szentkúti kolos.
torában.
Ez a fegyveres kulák banda
Vezér Ferenc vádlott rendszeres bujtogatására. lelki terrorjára a gyilkosságok egész sorát követte el a felszabadulás
után a Szovjet Hadsereg ka.
tonái ellen
Bizonyítva van, hogy előre megfontoltan gyilkolt: 1944 december
közepén a Pálos kolostorban egy
oda betérő szovjet katonát megtámadott é s orvul meggyilkolt. Bizonyílva van, hogy a gyilkosság bjintetlének egész halmazát követte el.
Bizonyítva van, hogy ezért
Rómából a pápa személyes áldását kapta meg és Endrédy
vádlotton keresztül titkos uta.
sítást arra. hogy szökjék kl
az országból és a Vatikán biztosítja elhelyezkedését.
Az. államügyész a továbbiakban
leszögezte, hogy a bűnügyben világosan meg kell állapítani a lények
összefüggését is.
»
Az összeesküvés fő célkitűzése —
mondotta — annak a népellenes, reakciós rendnek a visszaállítása volt,
amelytől a vádlottak mindenekelőtt
nz egyházi nagybirtokok és befolyásuk visszaállítását remélték
A vádlottaki összeesküvése a bé.
ke elleni merénylet is, mert aljas
terveiket osak új háború szörnyű
szenvedései árán remélték megvalósítani.

Az flsMiecftktivők k o r m á n y a
jellegzetes fasiszta k o r m á n y lett r o l n a
Amikor a bíróság az ítélethozatalról fog tanácskozni, nem téveszt,
heti egy pillanatig sem szeme elől
azt a bizonyított tényt, hogy nz
amerikai követségtől az összeesküvők azt az utasítást kapták, hogy
Grősz változtassa meg dr. Bozsik
Pál miniszterelnökké való kinevezését, olyan kormányt kell kinevez,
nie, olyan kormány kell nekik,
amely képes az olyan véres feladatok megoldására, amelyek, mint vallomásában elhangzott, nem megtisz.
telők egy papi ember szám&ra.
Arról volt tehát Itt szó. hogy
olyan véres lerroruralniat készítenek elö, amelyben még az
<f megítélésilk szerint Is jobb,
Ita az rgyház képviseld! háttérben maradnak
— mondotta, majd Így folytatta:
Ezt szolgálták volna a különít
ményes terroristák gyilkos merényletei és azok a fasiszta
bandák,
amelyeket a nyilas Kisbarnaki Farkas és Oszlányi, Szálasi volt tábornokai az amerikni
imperialisták és Tito pribékjelnek segítségével felfegyvereznek. Az összeesküvés léhát nem pusztán a nagybirtok és a tőkésrend visszaállítását
jelentette volna.
Az összeesküvők kormánya Jellegzetes fasiszta terrorkormány
lett volna, amely tízezrek legyilkolása árán akartn volna
Felszámolni a népi demokrácia
minden vívmányát.
Alapy államügyész hangsúlyozta,
hogy a beismerő vallomások Javukra nem mérlegelhetek. mert a
megcáfolhatatlan bizonyítékok mellett nem volna helye a
tagadás
nak.
A vádtollak terhére — folytatta
a/ államügyész — különösképpen
súlyosbító körülménynek Indttványomoz elfogadni azt .a megvetést,
gyűlöletet és lenézést, amivei
a
dolgozó magyar néppel
szemben,
elárult hazáinkkal szemben viseltettek. Akadhat-e becsületes magyar ember, akinek ne
.szorulna
ökölbe a keze akkor, amikor arról hall. hogy a vádlottak heteken
bel ül várták már az ellenség háborús támadását?
Klhen ne forrna fel a gyűlölet
nnnnk linttnlára,
hogy újra

megsemmisíteni akarták mlndnzt, amit népünk szorgalma, a
.Szovjetunió és a többi barátaink segítségével felépített?
Vájjon van-e becsületes
magyar
.ember, akt ne a legnagyobb gyűlölettel gondolna arra, hogy a hazánk ellen annyit vétó Habsburgokat akarták újra a magyar
nép
nyakára ültetni és annyi szenvedésben megszerzett szabadságunkat
kívánták tőlünk elrabolni? Súlyosbító a vádlottaknak elszánt következetessége. Ebben a következetességben nincsen minőségi különbség
az összeesküvést vezető Grösz, Bozsik és Farkas vádlottak vagy
a
gyilkos Vezér Ferenc megrögzöttsége között. A vádlottakat az öszszcesküvés szélesen szőtt láncolata
formálja olyan megrögzött bűntettesek szövetségévé, amely egészében mutatja meg az összeesküvés
veszélyes realitását és a vádlottak
elszántságát.
A
vádlottak
nem a vállát
védelmemül,
hanem
a magyar
nép
elvetemült
gyűlölői

A vádlottak egyrésze az egyházi
fegyelemre is hivatkozott és arra,
hogy a katolikus, egyház
ügyeire
Rómába szökött
fasiszta papok
döntő befolyással bírnak.
Ezt nem tektnlhrtjUk enyhítő
körülménynek, viszont súlyosbitó körülmény, hogy a vád
lotlak alávaló módon visszaéltek egyházi méltóságukkal, papi jellegükkel és a lelki terror
eszközét arra használták
fel,
hogy a cselekményeiket úgy
tüntessék fel, mintha arra nem
aljas összeesküvő céljaik megvalósításához, lisnem talán a
hit megvédéséhez lelt volna
szükségük.
A vádlottak tehát nem a vallást
védelmezték, aniit megvédeni nincs
kivel szemben, mert Alkotmányunk
mindenkinek biztosttja a
vallás
szabad gyakorlását.
A vádlottak távolról sem a vallás védelmezői, hanem a népi
demokrácia, a magyar nép rlvrtemült gyűlölői: rsakts rz és
semmi más bűntetteiknek a rugója.

Hazánk dolgozó népe felháborodottan Követeli
a vádlottak megsemmisítését
Amikor arra teszek
indítványt,
mondotta Alapy Gyula államügyész
vádbeszédének
befejező részében
--, hogy a bíróság ítélete a törvény
legteljesebb szyiorával sújtson le a
vádlottakra, többet teljesítek, mint
ügyészi kötelességet.
A
bíróság
előtt, amelynek tagjai a dolgozó
nép küldöttei, akik felelősek szavukért
és döntésükért dolgozó
népünk egészének, nemcsak kötelességteljesítés az, ha n vádlottakra a legsúlyosabb törvényes büntetésnek a könyörtelen kiszabásai
kérem.
Hazánk dolgozó népe felháborodottan követeli
ezeknek a
vádlottaknak megsemmisítését,
mert szabadságunkra, békénk-

re és hazánk megsemmisítésére törlek.
Ennek a felháborodásnak érezzék
az erejét az ügyész szavában,
ez
vezesse minden gondolatukat, amikor kiszabják a vádlottak büntetését. Ezt a követelést fejezi
ki
a vád, amelyet itt
nem egy ember, hanem az ország több mint 7 millió békeharcosa képvisel.
A bíróság ítélete legyen
messzebarsogó figyelmeztetés, hogv népünk egységesen áll szemben békénk* demokráciánk minden ellenségével, a bíróság Ítélete
legyen
példás megtorlása a legnlávalóbb
I bűntettnek, amely a békét és
a
(szabadságot akarta elrabolni népünktől,

legyen bizonyság a bíróság ítélete az országon belül és klvUl
egyaránt, hogy aki demokráciánkat veszélyezteti, aki felemeli kezét a magyar haza
szabadságára,
hftrkl
legyen
'«. l'Sújt rá a löréénv vfsökle.
A

védőbetmédeh

központjával* másrészt a budapesti amerikai követséggel és a vádlottnak ezek a ténykedései letagadhatatlanul kémkedésnek bizonyulnak. Végül
azzal
kapcsolatban,
hogy Endrédy-Hadarics papnövendékeket szöktetett ki külföldre, a
védő megemlítette, hogy a vádlott
erre nézve Rómából is
utasítást
kapott.
A tárgyalás során
kiderült az
is — állapította meg a védd —,
hogy Rómában a magyar katolikus
egyház ügyeinek irányítása jórészben méltatlan kezekbe került.
Ezután Zarubay Emil
ügyvéd,
Hagyó-Kovács Gyula
hetedrendű
vádlott védője először arról
beszélt, hogy a cisztercita-rend előszállási birtokán dolgozó cselédek
nyomorúságos helyzetét
nem Hagyó-Kovács Gyula teremtett© meg,
hanem elődei.
Hagyó-Kovács Gyula azért felelős. hogy fenntartotta a cselédségre súlyoí állapotokat, de felelőssége megoszlik
főnökének, a zirci
apátnak,, Endrédy-Hadar icsnak a
felelősségévek
Hagyó-Kovács Gyula szerzetes,
aki hitt a pápai csalhatallanságban.
A pápák pedig 13-ik Leó óla hirdették a magántulajdon szentségét és a
kapitalista
gazdasági
rendszer isteni eredetét. A vádlott
nyilván jól ismerte* hogy a Valikán
bankjai:
tőkésgazdálkodási
folytatnak és ennek keretében spekulációs üzletekkel is foglalkoznak.
A vádlott azt is ismerhette, hogv
a Vatikán pénzügyi vezetői vaiutaügyckkel is foglalkoznak* A vádlottnak fgy nem volt meg a
ké
pessége, hogy a spekulációs üzlelek
társadalmi veszélyességét a mi viszonyaink között felismerje.
Csellár István Jenő védője: Barabás Béla dr. védőbeszéde elején
azt igyekezett bizonyítanál, hogy
Csellár István bűnösségében Jókora
része van a már elítéli Mindszenty
Józsefnek és a jelen per vádlottjai
közül Grősz Józsefnek éa EndrédyHadarics Vendelnek.
A védő megállapította: kétségtelen, hogy Csellár elkövette a szöktetés és közokiratlhamisilás bűntettét, amint azt vallomásában is elismerte, azonban mentökörülmény,
hogy a külföldre szökletésre, valamint volt rendtársai belső Illegális tevékenységének megszervezésére olyan utasításokat kapott, amelyek elől ő, mint rendfőnök, mint
pap, ncm térhetett ki.
Vezér-Vizer Ferenc védelmét dr.
Fodor Lajos terjesztette elö.
A védettemmel szemben felhozott vádpontok — mondotta — a
bizonyító eljárás során beigazolódtak. A védő ezután hangsúlyozta,
hogy Vezér-Vizer Ferenébe a szerzetesi nevelés a feltétlen engedelmességet, a vélt tekintélyek előtti
szolgai meghajlást oltotta.
A tárgyalás anyagából az is kiderült — mondotta a
védő —*
hogy magasrangú egyház! funkcionáriusok Vezér-Vizer Ferenc szörnyű bűnéért a megbélyegzés
helyett kifejezett elismeréssel adóztak.
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vallomásomat
ét körülményeimat
figyelembe véve, hozza meg ítél*
tét.
Ezután dr. Bozsik Pál ált M
utolsó szó jogával.
— Az utolsó szó jogán kötelességet kívánok teljesíteni — mon.
dotta. — Midőn őrizetbe kerültem,
már akkor súlyos beteg voltom.
Midőn a vizsgálati szervek észrevették gyengeségemet, orvosi vlrs.
gálatot rendeltek el.
A vizsgálat eredményeként kórházba utaltok, ott egy tágas ma_
gánszobát kaptam, nappalra külön
ápolónőt,
éjjelre
kiülön
ápolót
rendelteik mellém. Az orvosi kezelésnek köszönhettem, hogy visszanyertem egészségemet. Hálámat
nem tudom
másként
kifejezni,
minthogy itt a nyilvánosság előtt
úgy a vizsgálati szerveknek, mint
kezelőorvosaimnak köszönetet mon
dok.
— A bíróság vallomásaimból ismeri beállítottságomat, ismeri ösz.
szeesküvő tevékenységemet is. Tu
dom azt, hogy tevékenységemmel
súlyosan vétettem a Népköztársaság törvényei ellen. Beismerő vallomásom alapján kérem a bíróság
méltányos ítéletét.
Dr. Farkas Endre az utolsó »?ó
jógáin elmondotta, hogy Grősz és
Bozsik
befolyására
kapcsolódét!
bele az „összeesküvésbe"

Grősz József elsőrendű vádlott
védelmét dr. Joanovíes Emil terjesztette elő.
— Tudom, hogy nehéz helyzetben
vagyok — kezdte védőbeszédét. —
Mint a népi demokrácia hfve, de
ugyanakkor hitélelet élő ember,
mélységles megdöbbenéssel látom a
magyar katolikus egyház legfőbb
fejét a vádlottak padján.
A védő ezután azt bizonygatta,
hogy Grősz kötelességének érezte
végrehajtani azokat a parancsokat,
amelyeket
Mindszenty egyházfői
méltóságának hatalmával élve, adott
neki. Akaratát és cselekedetét —
mnodotta — az átveti parancs és
azok irányították, akik hatalmi és
politikai oélok érdekében vonták
befolyásuk alá.
Vegye tekinteti* a megyei bíró.
ság — kérte a védő — azt a behatást, amelyet a Rómából érkezett
utasítás védencemben keltett.
Joanovics ezután arra hivatkozott, hogy az életforma, amelyben
védettje élt, elfogulttá ós eszközzé
tette őt a nép ellenségeinek kezében,
majd Grősz József és a többi vád.
a másik ok — mondotta —
lotlak kapcsolatát tette vizsgálat
amiért az összeesküvésben való
tárgyává.
részvételt vállaltom, az volt,
— Hozzon a bíróság a nyomaté,
hogy az amerikalak ígérgették,
kos enyhítő körülmények alapos és
hogy Tltóékkal együtt fegyveszéleskörű mérlegelése után méltárre erővel fognak fellépni a
nyos ítéletet — fejezte be védőberégi rend visszaállítása érde.
szédét Grősz József védője.
kében.
Szabadi Gyula dr. Bozsik Pálvé.
„Ha ennek a két körülménynek
dője beszédében a többi között kihatása engem ed nem ragad, nem
jelentette:
kerültem volna ebbe az összeeskü— A vádlottak így Bozsik Pál
dr. is eszköze volt mind a Vatikán
vésbe."
célkitűzéseinek, mind az imperialisDr. Hévey László az utolsó
ta hatalmak világuralmi törekvésé,
jogán egyebek között a kövétke,
nek. Bozsik Pál előtt ott állott a
zőket mondotta:
pápai tekintély, a ránézve lenyűgöző
A Népköztársaság ellen súlyos
erejével s nevelésének hatosa, va.
bűnt követtem el azzal, hogy fegy.
lamint felfogása szerint Mindszenty
veres összeesküvésben vettem részt.
hercegprímás
megkülönböztetett
Bűneim nagyságám és követkéz,
egyházi és közjogi méltósága.
ményeik messze kiható horderejére
A védő végül a dolgozó nép igazletartóztatásomkor döbbentem rá.
ságérzetét kifejező ítéletet kéri.
Nem akarom és nincs szándékomEzúton Farkas Endre dr védője,
ban, hogy a Népköztársaság ellen
Reznyák László szembeszállt Grősz
elkövetelt bűneimért a felelősséget
védőjének azzal a megállapításámásokra hárítsam. A bűnöket szaval, hogy az összeesküvés mozgatóbad akarattal és megfontoltan kö.
ja, vezetője Farkas volt
vettem el. Én vagyok tehát éret— Farkas bűncselekménye tehát
tük a felelős. Mégis, utalni szeret,
— mondotta a védő —• a demokranék arra, hogy bűneim elköveté.
tikus államrend megdöntésére irá.
nyúló
szervezkedés tekintetében
sekor legitimista környezetem be.
nem a szervezkedés vezetésének
folyása is hatott
bűntette, hanem a szervezkedés
Dr. Pongrácz Alajos, ai. utolsó
bűntettében való tevékeny részvételszó jogán felszólalva, az amerikai
nek minősíthető.
követségtől való függőségére hiHangoztatta, hogy Farkas is,
vatkozott.
mint a többiek a földbirtokosok, tőBe kell vallanom, a különkések uralmának visszaállítására
böző rémhíreknek is hitelt adtam.
törekedett, de mindezek ellenére
Ezek valótlanságáról elég alkalszerepe ebben nem kezdeményező,
mam volt meggyőződni. A velem
nem vezető, hanem tevékeny részt,
szemlbem tanúsított bánásmód szivevő és előmozdító volt. Elmondta a
gorú volt, de emberséges.
védő Jiogy Farkas bűncselekményé,
Am utoltó
tmő
fogán
Kábítószerekről.
Injekciókról
nek elkövetésében döntő szerepe volt
terjesztett rémhírek valótlannevelésének. A Jezsuitáknál és a
A védőbeszédek ulán a vádlottak
nak bizonyultak. Józanul, tiszte
bécsi Pázmáneumban végezte isko- az utolsó szó jogán tett felszólaláláit, ahol átitatódott reakciós beállí- sai hangzottak el. Elsőnek Grősz
fejjel, testi és szellemi képestottsággal és itt ismerkedett meg József lépett a bíróság elé.
ségeimnek teljes birtokában
Grősz Józseffel is. Befejezésül irtettem
töredelmes beismerő
Grősz: Az utolsó szó jogával élgalmas ítéletet kért.
vallomást.
ve, ki akarom jelenleni, hogy sajEzután dr. Nehéz Possonyi Jó. nálom és bánom, amit a Magyar
Kérem a bíróságot, vegye ezt te.
zsef, Hévey László védője i s igye. Népköztársaság
ellen
vétettem.
és irgalmas
ítélettel
kezett bebizonyítani, hogy a legiti- Multam és világnézetem szembeál- kiírtéiba
mista és a Népköztársaság meg- lított a népi demokráciával. Ne- sújtson.
döntésére irányuló
szervezkedést veltetésemnél,
Endrédy-Hadarics Vendel arról
körülményeimnél
Hévey László sem kezdeményezte s fogva legitimista meggyőződésű vol- szólt, hogy őszinte
beismeréséi
nem
vezette, hanem csupán az tam, annak vallom mngarn
most nem kívánja az utolsó szó jogán
abban való tevékeny részvétel, il- is, ez vitt bele azokba a cselekmé- módosítani.
letőleg a szervezkedés előmozdítása nyekbe, amelyekért most felelnem
Ezután arra kérte a feloszlatott
állapi ható meg terhére.
kell. A zárka magányában
sokat szerzetesrendnek tagjait, igyekezA védő kérte: vegyék tekintetbe töprengtem és rádöbbentem
arra, zenek kórházakban, az iskolában
enyhítő körülményként, hogy Hévey hogy azok az eszközök, amelyek- és a többi munkaterületeken
te.
a cselekmények elkövetését beis- hez folyamodtam, károsak és árcsülelesvtn szolgálni a népet.
merte. bűnösségét elismerte. Már a talmasak arra az ügyre, amelyet
Csellár István Jenő az utolsó
nyomozati eljárás során felderítő életfelfogásomból eredendően a majellegű vallomást tett és azt mind- gaménak vallok. Cselekedeteim pe- szó jogán nrra hivatkozott, hogjó a
végig fenntartotta.
dig ártottak és kárt okoztak
a környezet, amely a PáloP-rendbeui
Pongrácz Alajos védője, dr. Sze. magyar népnek. Hiszem, hogy az körülvette, vitte a rossz útra.
Bűneimben — mondotta — erő.
a
csey Dénes kifejtette, hogy a buda- emberek irgalmasan délik meg
pesti amerikai követségen fokozato- tetteimet, egyben pedig rcméiem, sített Grősz József érsek is.
san léprecsalták védencét s mikor hogy paptársaim, híveim és baráHagyó-Kovács és Vezér.Vizer
rájött, hogy kémkedik, már nem taim példámon okulva nem járják Ferenc vádlottak nem éltek az
volt visszaút. Nem volt visszaút azt az útat, amelyen én jártam és utolsó szó 3ogával.
egyrészt azért, mert a vádlott ne- tartózkodnak azoktól a káros és az
Olti Vilmos tanácse'inök ezutén
cselekmé- a tárgyaiárt félbeszakította és az
veltetésénél, egész beállítottságánál egyházra is hátrányos
nyektől,
amelyeket
én
elkövettem.
fogva nem ériette meg a népi deítélethirdetést csiitörtttacn déli 12
mokrácia
célkitűzéseit, másrészt, Kérem a bíróságot, hogy beismerő
órára tűzte ki.
mert a követségnél elfoglalt állásál
féltette. Ugyanakkor megismerte az
összeesküvést irányító és vezető,
A vasárnapi
gyermekkonferencián
szülök,
első és másodrendű vádlottakat és
nevelők,
tudósok,
művészek
tanácskoznak
saemélyi állásuk, egyházi méltóságuk
kiemelkedő súlya folvlán teljesen
a gyermek- és anyavédelem
kérdéseiről
befolyásuk alá került.
A
Demokratikus
Nők
Nemzet,
tékelik
majd
az
anya. és gyerA védő végül méltányos büntetés
közi Szövetgége ezévben Nemzet- mekvédelem terén eddig elért ered.
kiszabását kérte.
közi Gyermekkonferenciát hív egy. ményeiket és beszélik meg további
Ezután Endrédy-Hadarics Vendel be, amelynek munkáját a demo
feladatainkat.
védője, dr. Melléky Kornél mond- kratikus nőszervezetek
Va»s Istvánné elvtámiő,
az.
Országos
ta el védőbeszédét. Endrédy-Hadalcé&zítik MNDSZ főtitkára tartja a tanácsrics a védő szerint — mások bű- Gyermekkonferenciákkal
nös akaratának egyik végrehajtója elő. A Magyar Nők Demokratikus kozás központi referátumát.
Jóború Magda elvtársnő a gyer.
volt csupán* igaz. hogy felelős vég- Szövetsége július l.re tűzte ki a
rehajlója. A védő ezután arról be- magyar gyermekek helyzetével és mekek szocialista nevelésével, Dar.
szélt, hogy maga Endrédy-Hadarics jövőjével foglalkozó értekezlet idő- vas József közoktatásügyi miniszbeismerte: illegális kapcsolatot tar- pontját. A konferencián szülők, ter a gyermekirodalom kérdésével
tott fenn egyrészt rendjének római nevelők, tudósok és művészek ér- foglalkozik.
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GABONÁÉRT

Az olasz szocialista párt központi bizottságinak ölése

válsága és
a
Róma (MTI), Az Olasz Szocia. szociáldemokrácia
lista Párt Központi
Bizottsága neofasizmusnak, mint a reakció
je".
ülést tartott. Pietro Neimi, a párt tartaléteerejének megjelenése
'
főtitkára ejemezte a választást és lemzl.
Fokozottabb gonddal végezze munkáját a röszkei gépállomás
megállapította, hogy azok az ered.
A feladat az, hogy a népi erőkAranyló búzatáblák, zöld kuko- lőle. Mig a kaszát élesítette Bodor szárad s a szemek egymás után pe- ményeik, amelyeket a párt testvéri nek ae egyes pártokon belül táricatáblát.
learatott
árpaföldiek Károly, addig mondotta ezeket
a regnek ki a kalászból. És bekövet- együttműködésben az Olasz Kom- mogatatok kell azokat az elemeket,
váltogatják egymást mindenütt Sze- szavakat:
kezik az, ami ellen most minden munista Párttal elért, ú j lehetősé, amelyek módosíthatnák a kormány
ged környékén. Az árpa már
ke— Nagyon sietünk az aratással, dolgozó paraszt elszántan,
kemé- geket
nyitnak.
Megállapította, politikáját, támogatnunk kell azoresztben várja a hordást, a csép- mert most még nem teljesen éret- nyen harcol: a szemveszteség.
hogy a választások nyomán kiaia. kat, akik szintén elítélik a korlést, a betakarítást. De megkezdő- tek a szemek. Ha lábon megszáradkult politikai helyzetet a Keresz- mány által vállalt katonai és podött már a búza aratása is.
A gépállomás vezetői
nak, kipereg a szem s azt bizony
Az üzemekben dolgozó munkások csak a madarak szedik már össze
elmulasztották az ellenőrzést tény Demokrata Párt politikai mo- litikai kötelezettségeket és ellennopóliumának
összeroppanása,
a zik a fegyverkezést.
tekintete most a termelőcsoportok,
Míg odabenn a TextilkombinátElsősorban is a röszkei gépálloegyénileg gazdálkodó dolgozó pa- ban ifjúmunkás lányok fonják
a
rasztok felé fordul. Amikor mun- gyapotot, s egymással versenyezve más vezetőinek a hibája az, hfigy
kából hazafelé igyekeznek
kerék- harcolnak azért, hogy minél több ez a szomorú eset megtörténhetett,
párral. vagy gyalog, látják a gyö- dolgozónak legyen belőle ruha, ad- mert korán reggel az indulásnál a
nyörű vetéseket, a szélben
ringó, dig a közeliikben lévő búzaföldön gépállomás vezetői közül senki sem
képzetlen,
nehézfejű búzakalászokat.
Boldo- Bodor Károly és két társa
azon jelent meg, teljesen a
Párizs
(TASzSz).
A négy hata- miko elvtárs fogadására megjelent
bízták
a
gan néznek végig a napsütötte ha- fáradoznak, hogy ezeknek á fiatal hanyag gépkezelőkre
elvtárs, a Néme :
lom
külügyminiszterhelyetteseinek Georg Dertinger
munkát.
Nem
ellenőrzik
a
vezetők
táron, mert látják, hogy amíg ök lányoknak az asztalára is minél
értekezletén résztvett szovjet kül. Demokratikus Köztársaság külügyaz üzemben ruhaanyagot, gépeket, nagyobb darab s minél
fehérebb a gépállomás dolgozóinak munká- döttség, élén Gromiko elvtárssal, a minisztere.
ját és ezért fordulhatott elő ez az
cipőket állítottak elő, addig
dol- kenyér jusson.
Szovjet részről megjelent a repüeset is, amely nem első a röszkei Szovje'unió külügyminiszterhelyetgozó parasztságunk sem tétlenkedett.
elviárs, a
gépállomással.
Amikor a szántást tesével június 25-én repülőgépen lőtéren Szemicsasztnov
A röszkei qépállomás
Tiszták a kukoricatáblák,
burgoSzovjet Ellenőrző Bizottság elnökgondatlan munkája akadályozta végezték a Táncsics-termdőszöveit- elutazott Párizsból.
nyaföldek, nincsen bennük gyom.
elvtárs, nagyköA küldöttség vyég aznap Berlin, helyettese, Puskin
kezet földjén, akkor ugyancsak az
az aratás sikerét
vet, a Szovjet Diplomáciai Misszió
be
érkezett.
a
hiba
fordult
elő,
hogy
nem
iráViaszérésben arainak
A schönefeldi repülőtéren
Gro- vezetője é s mások.
A Táncsics-termelőszövetkezet kecs- nyították, nem ellenőrizték a dolA Táncsics-termelőszövetkezetben késtelepi tanyája közelében, a töl- gozókat és ez természetesen a miis megkezdődött a búza aratása. A tés mellett van a tagosított búja- nőség rovására ment
tagosított területen géppel, a nem föld. Kedden reggel a röszkei gépA koreai néphadsereg főparancsnokságának
Most, amikor minden
erőnkkel
tngositott földekon kézi' kaszások állomás egyik aratógépe jött el ide, nz aratás, cséplés
sikeréért kel!
hadijelentése
kezdték meg az aratásit.
hogv a viaszérésben lévő gabonát harcolnunk, súlyos hiba a gépálloönkéntesekPhenjan, (TASzSz). A Koreai Né- működésben a kínai
A Textilkombinát közvetlen köze- levágja. Egy darabig itt is jól ha- más gondatlansága. Különösen Tilében is van egy búzalábiája a tsz- ladt a munka, de dél felé azután tóék
szomszédságában nem sza- pi Demokratikus Köztársaság nép- kel, folytatták a harcot az amerihadseregének főparancsnoksága júnek. Erre a területre Bodor Károly, megtörtént a hiba: a gépkezelők badna előfordulni ilyen esetnek.
kai-angol beavatkozók csapatai és
Dobó Sándor és Dobó Etelka jöt- szakmai képzettségének
hiányában
A röszkei gépállomás vezetői for- nius 25-én közölte, hogy a népa
Iiszinmani csapatok ellen.
hadsereg
egységei,
szoros
együtttek el, hogy a viaszérésben
lévő és figyelmetlenségük miatt eltörött dítsanak több gondot a
dolgozók
nehéz kalászokat levágják.
Bodor a gép egyik
alkatrésze.
Tudjuk szakmai
kiképzésére,
nyújtsanak
Károly kaszája nyomán
suhogva mindannyian
nagyon jól,
hogy nekik
támogatást,
ellenőrizzék
doh rendre a búza. Kelten is alig amikor viaszérésben van a gabo- munkáinkat, mert az aratás nagy
győzték szedni s kötözni utána. A na, mit jelent még csak egy fél- munkájában minden percnyi kiesés
tarlón szinte egymást érték a ké- órai kiesés is az aratásnál. A ga- komoly károkat okoz népgazdasávék, minden lépésnél akadt egy be- bona ilyenkor már gyorsan érik,. gunknak.
Szófia
(BTI).
A Nemzelközi De- hogy a Magyar Népköztársaságban
Gyermekvé.
mokratikus Nőszövclség végrehajló július l.én Országos
bizottsági ülésén Carmen Sanll, a delmi Értekezletet rendeznek.
„Meggyőződésünk —
mondotta
szövetség
titkára a Nemze'közi
Gyermekvédelmi Értekezlet
elöké. —, hogy az országos értekezlet Igén
fontos esemény lesz a magyar nép
szítéséröl mondott beszámolót.
Jóboru Magda elvtársnő, magyar békéért folytatott harcában".
A kérdéshez imég számos ország
küldött
beszámolt a Nemze'közi
küldöttei
szóllak
Gyermeknap magyarországi
meg. asszonyainak
Alig két he'e annak,
hogy
a
bon'akozó
mozgalmunk
— álla. j A késéseket és Igazolatlan
mumajd
bejelentette, hozzá.
DIMAVAG
Gépgyár
dolgozói
pitja meg a határozat
— bebizo
Utasokat
üzemünkben
teljesen ünnepléséről,
megindították
a mozgalmat
annak
nyitotta,
hogy dolgozóink
a vd- m c K 8 z ü n t e t j ü k . 1 2 A
Nazarovaérdekében,
hogy az ország
üzemi
lalt szocialista
kötelezettségek
tel"
.\
...
tovabb
BZe,estt,uk
(Jutalmat
kaptak
Szeged
i i a
járás
dolgozói jobb munkával,
verseny,
jesítésével
kívánják
'ovább
erő. 1 mo^ almal
"'
vállalások
felemelésével
ünnepelsíteni mindazokat
a
vívmányokat, letve minden egyes munkahelyen
legjűhh
pedagágumi
jék
Alkotmányunk
évfordulóját.
amelyeket
Alkotmányunk
biztosít bevezetjük.
A versenyfelhíváshoz
csakhamar
a magyar
dolgozó nép
számára".
Vasárnap tartották meg a „ne- és Tarnai József, a szentmihálytel.
A Szegedi Vízcsatlakoztak
a főváros
és vidék
velők
napját"
Szegeden. Eznlka- ki általános iskola kiváló munkát
A versenymozgalom
a szegedi
és Csatornaművek
legjobb
üzemeinek
dolgozói.
A
tommal a tanácsháza tanácstermé- végzett nevelője kapták. Ugyancsak
üzemek
dolgozóit
is magával
ra.
mozgalom
továbbfejlődéséhez
most
dolgozói a következő felajánlások- ben kultúrműsorral egybekötött ün- 1000 forintos jutalomban részesült
gadta.
Napról.napra
újabb
és
újabb
lendületet
ad az a
ha fárokal csatlakoztak a D I M A V A G ver. nepséget rendeztek. Az ünnepségen Kedves Andrásné, a Mátyás-téri isújabb
üzemek
jelentik
be Szege- senyfelhívásához:
zal, amelyet
Rákosi
elvtárs
jaKorek Józsefné clvlársnö, a városi kola igazgatója, Dr. Jakab István,
den
is
csatlakozásukat
a
DI.
vaslatára
fogadott
el
Népköztár.
általános iskola
1. Termelési tervünket november tanács oktatási osztályának vezető- a Móra Ferenc
MAVAG
versenyfelhívásához.
saságunk
Minisztertanácsa.
30-ra teljesítjük. 2. A hosszúlejá- je ismertette és kiértékelte az 1950/ igazgatója, valamint Gallé László,
Újabban
a következő üzemek dolBadnóli-gimnázium
igazgatója
Kormányunk
örömmel
üdvözli
51. tanévben végzett oktatási mun- a
gozói
jelentették
be
csatlakozá- ratú versenyszerződéseket az üzem kát. majd Korek elvtársnő beszá- 000—600 forint jutalomban részea
dolgozók
kezdeményezését.
dolgozóinak 90 százalékára
kitér,
sukat:
molója után átnyújtották az ebben süllek. Ezenkívül 22-en 500. 33-an
„Egyre
szélesebb mértékben
ki.
jesz'jük. 3. A késéseket, mulasztá- az oktatási évben kiváló
munkát 400, 14-en pedig 300 forintos pénzsokat teljesen megszüntetjük. 4. Az végzett pedagógusoknak és tansze- jutalomban részesültek. A jülalmak
A VARGA-KÖTÉL- ÉS HÁLÓGYÁR
dolgozói a következő levelet küldték delet szerint 2 kilogrammról 1.5 anyagtakárékosságot fokozzuk, kü- mélyzeti alkalmazottaknak jó mun- átadása Után Markos András elvtárs megköszönte
Pártunknak é»
lönösen ólom, forrasztóón és bronz kájukért járó jutalmakut.
a Nagylaki Kendergyár dolgozói- kilogrammra csökken tjük.
kormányunkgyűjtésével. 5, A hajtó- és világító, A legmagasabb pénzjutalmai. 100<) népi demokratikus
nak, akikkel párosversenyben álla10. A húsminőséget 97 száza, energiát csökkentjük. 6. A Naza- forintot Markos András, a Petőfi- nak a kitüntetést és ígéretet teli,
nak:
hogy
továbbra is jó és odaadó
telep II. általános iskola igazgatója
„A D I M A V A G dolgozóinak ver. lékről 98 százalékra emeljük. 11. rova.mozgalmat kiszélesítjük.
munkát végeznek
ifjúságunk szosenyfelhívása Alkotmányunk ünnecialista nevelése érdekében.
pének tiszteletére országos mozga.
lommá szélesedett. A Varga Kötélés Hálógyár dolgozói csatlakoznak
ehhez a mozgalomhoz s a következő
A pedagógusnap keretében a sze.
versenyfelhívással
fordulnak
a
gedi járás
általános
itko'á'nak
Nagylaki Kendergyár dolgozóihoz:
nevelői kiskundorozsmán
kiérté,
1. 1951. évi II., I I I . és I V . nekelték egész évi munkájukat.
gyedévi operatfv termelési tervünket
Papp János, a járási tanács okaz elmúlt héten megtartott békebizottsági kisgyűléseken
10%-kai túlteljesítjük. 2. Az 1951.
tatási osztálya nevében ismertette
évi tervünkben jóváhagyott anyag,
Aljas orvtámadásra készülődtek gáról beszélt. Felhívta a résztve- unió békés alkotó életéről beszélt. az egyes Iskolák eredményeit, hiáköltséget 3 százalékkal csökkentjük,
,3. Termelékenységünk növelése ér. dolgozó népünk állama ellen az vők figyelmét a fokozott éberségre. Még számos hozzászólás hangzóit nyosságait.
A pedagógusnap keretében több
dekében az egy munkaórára eső amerikai imperialisták éa megfi. Vázolta az elmúlt háború borzai, el, amelyek mind a békéért folytaaz
odaadó mint harmincezer forint jutalmat
szalbad. tott küzdelmünkről,
termelési értéket előirányzott
ter- zetett bérenceik, Grősz József és mait, szembeállítva mai
vünkhöz képest 1 százalékkal emel. összeesküvő társai. ,Ezt az aljas építő életünkkel, amelyet orvul meg igazi hazaszeretetről szóltak.
osztottak ki a járás hatvan legjobb
•jük. 4. A norma alatt teljesítők összeesküvést a dolgozók mély fel. akartak lámadni Grősz és társai.
nevelfije, óvónője
és
hivatalseRí
íoiüelszerelö
NY
dolgozói
számát a februári 34 százalékról háborodással vették tudomásul és Békénkért, szabadságunkért tehát
gédje között, Az ezer forinttal j u .
a
békeharc
fokozásáért
1951. év végére 20 százalékos á'- válaszképpen
az
összeesküvésre, még fokozottabban
talmazottak
között
van
Csapó
kell
küzde.
lagra csökkentjük. 5. A relatív még jobban végzik
munkájukat, nünk. Az édesanyák
Az Épületszereifi Vállalat dol- Béla a cfiorvai ta,nyi iskola nevegyermekeik
munkaibéralapot nem lépjük túl. 6. még jobban helyt állnak a béke
A
kitüntetést
Mjelnyikov
szebb jövőjét
biztosítják
akkor, gozói is békegyűlést tartottak, ame_ lője.
Kötbérmentes szállítást végzünk. 7. védelmének frontján. De nemcsak
amikor háztartásukban takarékos. lyen Csapó Mihály bőketilkár tar. szovjet pedagógus módszerének töHálóüzemünk részére művezetőnőt
éríemrt'e
vá- kodnak és bevásárlásaiknál felfl- tott előadást. Csapó elvtárs el- kéletes alkalmazásával
képezünk ki. 8. Az összes hálókötő- a termelőmunka fokozásával
mondotta, hogyan vették ki a vál- ki.
gépeken megkötjük a Nazarova- laszolnak dolgozóink az összeeskü- gyeinek az ellenség legkisebb ak.
lalat dolgozói részüket a békevésre. hanem békekisgyüléseken is namunkájára is.
szerződést.
harcból. A koreai gyermekek meg.
kifejezik megvetésüket és felháboKeresztes
elvliársnfi
előadása segítésére 1960 forinttal járultak
A lextH nagykereskedelmi
rodásukat az összeesküvők és lm
A Szegedi
Vá&óhíd
parialista gazdáik iránt. Az el- után Viskovits József békebizott- hozzá a dolgozók, a fémgyűjtésben
Vállalat
dolgozói eddigi eredményeik túl múlt héten mind a kerületekben, sági tag a Ságvári-utcai béke- pedig a szegedi üzemek között a
számolt be harmadik helyet érte el az Épület- dolgozói termelési értekezletet tarteljesítése érdekében a következő mind az üzemekben
egymásután bizottság munkájáról
Vállalat. Csapó elvtárs tottak, amelyen kiértékelték a mun.
szocialista kötelességvália'ást tet- békekisgyüléseiket tartottak a dol- Beszámolójában elmondotta, ho. szerelő
ték Alkotmányunk ünnepének tisz- gozók, amelyeken megbeszélték a gyan járultak ök is hozzá a béke- ezután a tszcsk segítéséről beszélt kaverseny eddigi eredményeit és a
leletére:
legjobb
eredkül. és belpolitikai helyzetet, va- aláirásgyüjtés sikeres elvégzéséhez. a nyári mezőgazdasági munkákban. munkaversenyben
vándor,
1. A III. negyedévi tervünket 10 lamint hálájukat fejezték ki Pár- Kétségtelen, hogy a békebizott- Elmondotta: azzal is ötéves ter. ményt elérő dolgozóka
sági tagok jó személyi felvilágo. vünk sikeres befejezését biztosít, zászlóval jutalmazták A vándornappal
. , hamarabb
,
. .,befejezzük.
. . . . . . 2. A tunk és nagy vezetője, Rákosi e!v- sító munkát végeztek, de ugyanjuk, ha ők, mint üzemi dolgozók, zászlót jó munkájáért Huhn Andniunkabéralap felhasználásánál a ^
^
m é ( ? M ő b e n Icfon.
akkor
elhanyagolták
a „béke- kiveszik részüket a kenyércsatából rás elvtárs kapta meg. Az értekezrrlativ megtaikartlást fokozzuk.
az
orvtámadásra
lendülő
kehíradót", amelyen a fallujságcik- és a növényápolási munkákból. Ez_ leten foglalkoztak rhég az eddig
Ateljesítménybéresórák százalékát Iák
kek sokszor két hónapig is fenn után Csapó elvtárs az imperialis- megvalósított, valamin' a tervbe,
10 százalékkal emeljük. 4. A mun- zeket.
voltak, amikor már aktualitásukat ták háborús agresszióiról és aljas vélt újításokkal és ésszerűsítésekkumódszerátadást ez előírt ütemHogyan do'goiik a Sáavórl-ufcai
terv szerint 30 százalékkal növelrégen elvesztették. E téren tehát háborús terveikről beszélt. Ugyan- kel. Ismertetlek Horváth Endre újíbókebizottság ?
jük. 5. A 100 százalék nlatt teljesürgősen meg kell javítani a mun. akkor felolvasta Grfisz József éa tását, amely adminisztrációs vonasítő dolgozók számát üzemünkben
A Ságvári Endre-utca 6 számú kát.
társai összeesküvéséről szóló vád- lon jelent anyag- és munkaidő mer.
teljesen felszámoljuk. 0. Dolgozóink házban tartott-békegyülésen mint.
iratot. amelyet nagy felháborodás- takarítást. Horváth elvtárs
újltá.
00 százaléka
köt hosszúlejáratú egy 90 dolgozó vett részt. A kis.
A beszámoló után Kocsis Jernőné sal fogadtak a dolgozók.
sát az újító bizottság 150 forinttal
verseny vállalást. 7. Ujftómozgal- gyűlést Berkes Istvánné békebi- szólalt fel elsőnek, aki elmondotta
ju'almaz'a. mivel az újítás a válla,
munkát kiszélesítjük, anyagmegla- zott&ági litkár nyitotta meg, maid hogy mind több és több nfi érzi át
Csapó elvtárs előadása után a lalnak évi 2700 forinl megtakaríkarftási
újításainkat
2 rfíl 4-re
annak fontosságát, hogy kivegyék
emeljük. 8. Fajlagos szénfelhaszná- Keresztes Jánosaié, a Belváros IV. részüket a termelőmunkából, hogy dolgozók felszólalásaikban Ígéretei tást jelent.
tettek a béke megvédése érdeképártszervezet
titkára
tartotta
meg
lásunkat csökkentjük. 0. Börfejtési
Az értekezlet végén a dolgozók
ezzel is gyorsítsák a szocializmus ben folytatott küzdelem
fokozáselejtjeinket 6 százalékról 5 száza- előadását.
lelkesen tették még felajánlásaikat
építését
és
biztosítsák
gyermekeik
lékra! szúrási selejtjükét 0 százaKeresztes elvtársnő
eiwarmo előadásában . -rP
—
eára több és jobb munkával,
fo.
megünneplésének
lékról 5 százalékra, a bőrön ma. •smertette a békeszavazás eredmé- j -rámára a békés, boldog, munkás I kozott takarékossággal és állandó Alkotmányunk
tiszteletére.
fadt zsiradékot az ú j nyúzási ren- nyét, majd az éberség fontossá. ' életlet. Sáfrány György a Szovjet, tanulással.

Búzát

aratnak

a

Táncsics-tszben

Gromiko

és a szovjet kiildöitsps,
elutaztak
Párizsból

tagjai

A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség
végrehajtó bizottságának vitaülése
a nemzetközi gyermekvédelemről

Egyre "több szegedi üzem dolgozói csatlakoznak
az Alkotmány évfordulójára megindult
versenymozgalomhoz

Grősz és bandája
aljas
összeesküvéséről
s a békeharc növekvő
feladatairól
tárgyaltak
a
dolgozók
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A deszki dclgozó para«ziok
Lovács János íszcs-e^nököi válaszioiiák meg
küldöttnek a Szovjetunióba
(Tudósítónktól > Július, első heteiben indul majd el a Szovjetunióba a 200 tagú parasztküldött.
ség, hogy tanulmányozza a Szov.
jelunió élenjáró
mezőgazdaságát
és az. ott tapasztaltakkal
még
e'ftbhre lendítsék mezőgazdaságunk
fejlődését.
Községünkben
június
16-á.n a
kulturoltlhonban
gyűlt
Össze dolgozó parasztságunk, hogy
megválassza küldöttét,
aiki majd
képviseli őket is a Szovjetunióban
és aki majd
beszámol
idehaza,
mit látott, mit tapasztalt a kommunizmust építő Szovjetunióban,
A kitüntető választás
Kovács
Jánosra, a deszki tanyai I. típusú
tszcs-elnökére esett, aki meghatolt
örömmel köszönte meg dolgozó paraszltársainak iránta tanúsított bj
ralmát és szeretetét. De dolgozó
parasztjaink nemcsak
megválasz-

tották küldöttüket, hanem mindjárt
feladatokat is bíztaik rá. Így Fehér János, a Kossuth.tszcs elnöke
arra kérte Kovács Jánost, hogy
nézze meg a Szovjetunióban, hogy
szervezik meg a szövetkezeti tagok munkáját és hogyan gondoskodnak az elöregedett szövetkezeti
tagokról. Török Imre
iskolaigazgató a szovjet gyermekele beiskoláztatásáról, Nagy Imréné
pedig
a szovjet szülői munkaiközösségek
munkájáról kér beszámolót Még
nagyon sok kívánság hangzott el
dolgozó
parasztjaink
részéről,
amelyek mind
bizonyítják, hogy
szeretik a Szovjetuniót és még jobban meg akarják ismerni, mert a
Szovjetunió
tapasztalati
alapján
tudják
munkájukat
méginká/bb
megjavítani, tökéletesíteni.
Kovács

Ilona

Úgy végezzük munkánkat,
fcorfy ne merje soha senki felemelni kezét
gyönyörű, virágzó, szabad hazánkra
A szegedi dolgozók a legsúlyosabb büntetést kérik
Grősz Józsefre és társaira
Nem csökken n szegedi dolgozók
felháborodása
Grösz József
és
ö'szeeskiivö
társai ellen és levelek
áradata
érkezik
szerkesztősé.
O'inkbe. A dolgozók
egyöntetűen
a legszigorúbb
büntetést
és
megtör,
lás körelelik.
Ugyanakkor
kifejezik
hálájukat
és szeretetüket
Pártunk
és vezetője,
Rákosi
elvtárs
iránt,
hogy időben leleplezte
és
meghiúsította az összeesküvők
aljas
terveit.
A Jutagyár dolgozói többek közölt (gv írnak leveliikben:
„ . . . N e m tűrhetjük, hogy felszabadulásunk óta elért eredményeinket az imperialisták és aljas bérenceik orvul feldúlják és romhadöntsék. Ezért köveleljük n lehető legsúlyosabb büntetést a gyilkos
összeesküvőkre..."
A Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezet© a Csongrádmegyei össztitkári
értekezletéről
300 dolgozó nevében követelik
a
legsúlyosabb ítéletet
Grőszre
és
társaira, amiért ilyen aljas és gyilkos merényletet tervezlek dolgozó
népünk ellen. Az
összeesküvésre
válaszképpen
megfogadják, hogy
még fokozottabb
mértékben szélesítik ki az Alkotmányunk
megünneplésérc megindult
munkaversenyt, 1951. évi tervünk
időelőtti
sikeres befejezése érdekében.
A Szegedi MNDS-szervezet rókusi csoportjának asszonytársai szintén levé'ben fejezik ki felháborodásukat és a következőket Írják:
,,MI,
rókusi
MNDSz-asaionyok,
felháborodással vettük
tudomásul,
hogy a k'erikálls reakeló, fasiszta
társaival Ismét újabb támadást intézett dolgozó népünk áltáma ellen.
Nem volt elég a
papi
küntüshe
bújt Imperialista bérrneeknek, hogy
és századokon át here módján ültek a dolgozó nép nyakán s hogy
tik jó'étben
tobzódhassanak.
az
u'.o'sá esepn vért Is kiszipolyozták
a munkásnkbó'.
Köszönjük Pártunknak és Rákosi elvtársnak, hosv Ismét meghiúsította az összeesküvők gálád ter-

velt. Mt. rókust MNDSz-asszonyok,
megfogadjuk, hogy jó
népnevelő
munkával, gyermekeink szocialista
nevelésével, éberséggel és fokozott
takarékossággal erősítjük és védjük
továbbra Is államunkat, békénket,
liogy ne merje scnlil se többé felemelni kezét gyönyörű,
virágzó,
szabad hazánkra."

E L A D Ó ház: Füzér-utca 3. szám,
Szen'miháy eleken.
KÜLÖNBÖZŐ méretű prima dupla
fiblakok alkalmi áron eladó. Temesvári-köút 8/a.
E L A D Ö K : kocsikötél,
vizeshordó,
bemzineskannák, faanyag,
asztal,
székek. Teleki-u. 1.
4+2_es prima R Á D I Ó eladó. K a .
tona-u. 76.

M O D E R N konyhabútor és hálószobabútor eladó asztalosnál. Szilléri.
sugárút 25/a.
V E N N É K j ó állapotban lévő vashordót, vaskannákat. Szegedi Vas.
ön'öde. Szeged, Toíbuchin-sugárút
(Kálvária) 67.
lOO.as MÁTRA kismotor, jó állapotban eladó. Újszeged, Jankovich.
utca 11/a, az udvarban balra.
KÉT darab kétágú létra, 3.8 és
2.80 hosszú eladó. Jobbfasor 29.
H A T K Ö T E T E S ú j lexikon, 4 méteres létra eladó. Dugonics.utca 38.
E G Y j ó állapotban lévő fehér mély. kocsi eladó. Sándor-utca 29.
M É L Y gyermekkocsi fladó. Este 7
órakor megtekin'hető. Petőfi-telep
IV. 120.
KÉT., vagy egypárevezős csónakot
megvételre keresünk. Ajánlatot kérjük leadni az egyetem központi D u .
gonics-téri épülete portásához.
T I Z E N Ö T méter 1 collos príma
Emergé locsológumi eladó. Pásztor,
utca 35
4—6 S Z E M É L Y E S , jókarban lévő
halászladikot vesz a szegedi állami
erdögazlaság, Roosewelt.tér 1.
S Z E R S Z Á M K É S Z Í T Ő és géplakatos jó munkaerőt keresünk „Fejlődő
budapesti üzem" jeligére.
Állami
Hirdetőbe, Budapest,
Apponyi.'ér
1. szám
3 F l-es ORION rádió, kéthullámos,
31 -és bhrgerli b o r d * csizma és barna csizmanadrág olcsón eladó. Imre-u. 3a (Szent István-térnél).
EGY fejőskecske, nőstény,
fiával
eladó. Hargittai-u. 26., (Újszeged).
HAT darabból álló minőségi kony.
haberendezés eladó. Festőműhely,
Deák Ferenc-utea 8/b.
SZALMA, polyva eladó vagy kocsival és lóval aki segítene, cse.

De nemcsak a dolgozók
fejezik
ki levélben az összesküvők
iránti
gyűlöletlüket, hanem
csatlakoznak
hozzájuk a kis úttörők is. Levelükben a következőket írják:
„Gyűlölettel
és
felháborodással
vettük tudomásul
Grősz
Józsefnek
és társainak
aljas
összeesküvését,
akik a mi szabad,
boldog
gyermekkorunkat
akarták
ismét
sivárrá,
nyomorral
teltté változtatni.
Ame.
rikai segítséggel
akarták
drága
ha.
zánkat a tőke rabigájába
dönteni.
Ezer és ezer úttörő
pajtás
kiált
hangos
„nem"-et
az
összeesküvők
és amerikai
gazdáik
felé. Nem en.
gedjük,
hogy újabb
háborúba
sodorják
az emberiséget,
nem engedpük, hogy még egyszer
rabigába
hajtsák
a világ
munkásait.
Ezért
még több tanulással,
fe.
gyelmezctt.
öntudatos
úttörő
mun.
kával üzenünk
hadat a, fekete
reakciónak
és híveinek,
akik ismét
és
ismét ellenünk
köszörülik
fegyve.
reiket.
Mi, úttörők is a legszigorúbb
büntetést követeljük
az
aljasoknak.
Halált rájuk és mindazokra,
akik a
dolgozó nép
ellenségei
Molnár
Imre VII. oszt.
úttörő,
Makarenkó-telep,
Szeged".

TIZENNÉGYHÓNAPOS
jorksire
süldő eJndó Pásztor.u. 49.
HASZNÁLT fekete félháló szoba
eladó. Újszeged, Kállai-u. 5.
K E R E S E K me /vételre deszkát, gerendát, vaskerítést, használt i s lehet. Pulcz-utca 25. Savanya János.
F É L H O L D here második kaszálása
kiadó. Váradi-utca 18. (Alsóváros).
HÁLÓSZOBA, bőrgarnitúra, asztal
ezekekkel, egyebek eladók. Zerge.u.
6. II. 6.
4 + l . e a Super Lord rádió eladó.
Kemcs-ulca 6.
• E L A D Ó nyári szürke öltöny, kö.
zénnagyságra. Szekeres-u'ca 31/a.
EREDETI
keleti
szőnyegfonál,
több színben eladó. Újszeged, Pozsonyi.utea 9., földszint.
K Ö N Y V E L É S B E N (evolut), admi.
nisz:rációban munkaikönyvvei elhelyezkednék. Cím: Lukács könyvelő,
Mérci.utcn 7. sz. földszint 1.
G A Z D A S Á G I szakember, vidéken
állá ban lévő, irodai gyakorlattal is
raládi
okokból Szegeden bárhova elhelyezkedne. B. M. Hajnóczi.net 10 fszt. 4.
V A S I ' O R D Ó T , f'4fenekűt is vá_
sárolek. Hatszemélyes alpaeca evőe.-zköz eladó. Neme-;takács-utca 4.
250.es D K W motorkerékpár, príma
férfi., női kerékpár eladó. Tompav'ca 20.
GYALUPAD,
üveges és teliajtó
réba adnám, Holló-u, .7,
tokkal eladó, Lajta-u. 15,

*
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A káderképző tanfolyamok
kö
zépfokú egyéni és az önállóan tanuló elvtársak részére július l-én.
vasárnap délelőtt 8 órakor tartjuk
meg az összefoglalókat
városi és
járási pártbizottságainknál,
valamint a Meg.vel. illetve a
szegedi
Pártoktatás Házában a szokott he
lyen.
Az összefoglalókra alaposan készüljenek fel az elvtársak Pártbizottságaink segítsék az
összefoglalókra való felkészülésükben
az
elvtársakat. Az összefoglalókat úgy
szervezetileg mint tartalmilag is jól
készítsék clö.
MDP megyei agit.-prop.
osztály
A káderképzö tanfolyamok felső
fokú egyéni tanulói és az úgyauezl
az anyagot önállóan tanuló elvtársak részére az összefoglalókat jú
iilus 29-én, pénteken
délután
2
órakor tartjuk a Megyei és a szegedi Pártoktatás Házában.
Értesítjük a középfokú politikai
iskola egyéni tanulóit, hogy részükre június 30.án délután 5 órakor konferenciát tartunk az iparos
tanuló iskolában. Az elvtársak megjelenésére feltétlenül számítunk.
Agit. prop.
osztály.
Június 27-én, szerdán délután 6
órakor a Pártoktatás Házában előadás] tartunk ,.A spanyol munkásosztály hősies harca a Franco-fasiszta rendszer ellen" címmel.
Az előadás fontosságára való tekintettel az előadáson
jelenjenek
meg a pártvezetőség tagjai, töinegszervezeti funkcionáriusok, népnevelők, népnevelőfelelősök, valamint
alap- és középfokú propagandisták.
A titkár etvtárs gondoskodjon róla,
hogy az elvtársakat idejében értesítsék.
Anyagfelelősök figyelem!
Értesítsük
az
anyagfelelősöket,
hogy a Szegedi Párfoktatás Házából elvitt oktatási
anyag
árával
legkésőbb június 30-ig számoljanak
el. mindennap
délután 4-től este
8-ig.

Agit.-prop. osztály

Értesf'jük
alapszervezeteinket,
hogy július l . é n , vasárnap délelőtt
10 órakor a Szabadság Moziban
tartjuk az ötéves terv eredményeit
ismertető előadássorozat első előadását.
Felhívjuk az alapszervezeteink figyelmét. hogy akik még nem vették
át az előadásra 'szóló látogatási jegyeket. azok haladéktalanul vegyék
át a Pártoktatás Házában.
Agit. prop,
osztály.

Jól sikerültek a lovasbajnokságok küzdelmei
Szombaton és vasárnap egésznapos versenyek keretében tartották
meg a Szegedi Petőfi
újszegedi
sporttelepén a felszabadulás óta a
legnagyobb lovasbajnoki küzdelmeket, 537 induló részvételével, töbh,
mint 5000 főnyi néző előtt. Eredmények: Pótló díjlovaglás. 1. Tóth
(Bp. Bástya) Csapodár nevű lován. Kezdők díjugratás: 90 cm. 1.
Menyhárt (Bp. Honvéd)
Esztrop
lován. Algyői díjugratás „ A " csoport. 1. Kackó (Felsőnyomási állami gazdaság) Tündéren. „ B " csoport: 1. Csík (Bp. Bás'ya)
.Aranyon. Vadászugratás 100 cm. 1. Tu.
rák (Bp. Honvéd) Doboson. Kiss
János díjugratás 120 cm 1. Meny-

100 km-es megyei

város Ifjúsági
noksága

úszóbaj.

100 m ifi gyors: 1. Fazekas (Sz.
Dózsa) 1.07.4. 100 m ifi hát: 1.
Csapó II. (Sz. Petőfi)
1.25. 100
m ifi mell: 1. Barcs (Sz. Petőfi)
1.29.7. 100 m ifi pillangó: 1. Barcs
(Sz. Petőfi) 1.18.7, 200 m ifi hát:
1. Csapó II. (Sz. Petőfi)
3.06.8.
200 m ifi mell: 1. Barcs
(Sz
Petőfi) 3.04.2. 200 m ifi pillangó:
1. Barcs (Sz. Petőfi) 3.09.8. 400
m ifi gyors: 1. Fazekas (Sz. D ó .

Kócsó Sz.

Honvéd

Ökrész (Sz. Postás) rajta, 3. B a .
ráth (Sz. Postás) rajta.
I f j . fakerekes: 1. Kakas
(Sz.
Lok.)' 1:55, 2. Móricz (Hmv. Dózsa) 1:57, 3. ifj. Fogas (Sz. Lok.)
rajta. Felnőtt vaskerekes: 1. Galy.
lyas (Hmv. Dózsa), 2. Juhász (Sz.
Postás) 1:10. I f j vaskerekes: 1.
Újvári (Sz. Postás) 1:10, 2. Szol.
csányi (Sz. Postás) rajta.

z'sa) 5. 53.2. 4x200 m ifi férfi
gyors váltó: 1. Sz. Petőfi 11.28.
Női számok: 100 m ifi gyors. 1.
Lábdi II. (Sz. Petőfi) 1.25.2. 100
m ifi hát: Dobler
(Sz.
Petőfi)
2.03.8. 100 m ifi mell: 1. Peterdi
(Sz. Petőfi) 1.39.8. 100 m ifi pillangó: 1. Lábdi M. (Sz. Petőfi)
1.46. 200 m ifi gyors: 1. Lábdi M .
(Sz. Petőfi) 3.26.4. 200 m ifi női
mell: 1. Peterdi (Sz. Petőfi) 3.44.6.
4x100 m ifi vegyes váltó: 1. Sz.
Petőfi 7.20.8.

Tanárképző nyílik a Zenekonzervatóriumba!!
Népi demokráciánk felemelt ötéves terve szerint még több, még
jobb, szakképzett ének- és zenetanárra lesz szükség. Ezért a népművelési minisztérum engedélye alapj á n ősztől kezdve kétszakos tanár,
képző nyílik meg a Zenekonzervatóriumban. A tanárképző 3 éves, elvégzése iskolai ének- és hangszertanításra jogosít. A felvétel feltételei: 4 konzervatóriumi (előkészítő)

A Honvéd
N A P I R E N D

kerékpárbainok

Vasárnap rendezték meg a budapesti országúton a 100 kilóméteres
megyei országúti kerékpáros bajnokságot, melyet Kócsó (Sz. Honvéd) nyert meg 3 óra 10 perces idő.
vei. 2. Rudics (Sz. Honvéd), 3. ifj.
Kopaszt (Sz. Lok). 4. ifj.
Hajas
(Sz. Postás), 5. Várszki (Sz. Postás)' mindnyájan rajta. Szenior verseny: 1. Kocsis (Sz. Lok.) 1:37, 2.

Szeged

hárt (Bp. Honvéd. Danin Dorozsmai staféta díjugratás 110 cm.
Diósi (Bp. Honvéd) és Karácsony
(Bp. Honvéd) pár. Kezdők szerencse ugralása: 1. Móra (Bp. Vasas)
Favoriton Kezdők díjlovaglása: 1.
Bikics (Bp. Honvéd) Egéren. Táncsics Mihály díjugratás 130 cm 1.
Máté (Kossuth tüzér tisz'képző is.
kola) Adorjánon. Béke díjugratás:
Szabados (Bp. Bástya)
184 cm,
Bársonyon. Szaiora Albert
(Bp.
Bástya) versenyen kivül 195 cm.t
ugratott bemutató keretében és a
210 cm magasságon is volt egy jó
kísérlete.

osztály hangszeres végzettsége éa
érettségi bizonyítvány. A korhalár
35 év. Az érettségi bizonyítványtól
— indokolt esetben — eltekint a minisztérium. Jelentkezési határidő:
július 15. A jelentkezők életrajzukat július 15-ig adják be a Szegedi
Állami Zenekonzervatórium irodájába (Sztálin-körút 77.), ahol bővebb felvilágosítást í s kaphatnak.

Zenekar is szerepel a
hangversenyen

1951 június 27, szerda

Június 30-án és július l.én este
8 órakor tartja meg
hangverseSzabadság: fél 7. fél 9 „Kőszív" nyét a szabadtéri színpadon a
rendőrzenekarbót és a budapesti
(július l-ig).
Vörös Csillag: fél 7, fél 9 „Fel- Államvédelmi Hatóság zenekarából
hők titánja" (június 27-ig).
alakult fúvós zenekar. Az egyesült
Fáklya: 6, 8 Semmelweis (június
25—28-ig).
MOZI

szabadtéri

zenekar hangversenyébe a Honvéd
Zenekar is bekapcsolódik, hogy ez.
zel is kifejezzék a fegyveres alakulatok egységes összetartását. A
hangversenyen
énekszámokkal
a
Szeged Városi Tanács központi
énekkara is közreműködik.

A városi tanács hírei

IZINHAZ
Szünet.
•
A Múzeum
nyitva
tekig délelőtt
9-töl
szombat
és vasárnap
1 óráig

keddtől
délután
délelőtt

pénS-ig,
9-töl

»

IDÖJÁRASJELENTÉS:
Változó
felhőzet, több helyen, főként
nyuga.
Ion és északon záporesővel,
zivatarral. Mérsékelt,
időnként
élénk nyugati, északnyugati
szél. A
hőmér.
séklet alig
változik.

L

MSZT-HIREK.

Az MSzT IV. alapszervezete értesíti tagjait, hogy június
27-én
este 7 órakor Kölcsey-u. 6. szám
alatti heüységében taggyűlést tart.
Mindenkit elvár a vezetőség.

MNDSZ-H1REK
Az M N D S Z üzemi és kerületi
kultúrfelelősöknek és filmpropagandistáknak szerdán délután 5
órakor értekezletet tartunk titkárságunkon.
Népegészségőrfelelősöknek és népegészségőröknek szerdán délután C
órakor értekezlet titkárságunkon.
*
A MÁV nyugdíjasok 28-án, délután 3 órakor szakszervezeti taggyűlést tartanak Tolbuchin. (Kálvária-utca 10.) sugárút 14. szám
alatt a szakszervezeti székházban.

Felhívás
a területi
békebizottság
titkára ihoz !

Felhívom tehát a gazdálkodókat,
hogy a rendeletben foglalt kedvez,
Az élelmezési miniszter 252.610— ményeket használják ki és szála®,
1951. számú rendelete értelmében takarmány beadási kötelezettségük,
az 1951—52. gazdasági évre előírt nek június 30-ig saját érdekükben
szálastakarmány beadási kötelezeti. tegyenek eleget.
s^/et a gazdálkodók m á r július l-e
előtt teljesíthetik és ezért a beadásSZEGEDI
Irodaszeré rtékesjtő
ért mázsánként 2 forint gyorsbeVállalat értesíti a vásárló vállalta,
adási jutalom j á r .
földművesszövetkezeteket,
Ugyanez a rendelet lehetőséget tokát,
és
közületeket,
nyújt a mult éYről fennmaradt h á t . kiskereskedőket
ralékok szálastakarmánnyal
való hogy 1951 július 2-, 3-, 4_én lelteljesítésére is.
tározás miatt az árukiadás szüAz a termelő, aki
szénabeadási netel.
hátralékát június 30_ig
beadja,
ÖZV. SEBŐK Alibertné, Szerementesül a beadás elmulasztásából tett édesanyánk 74 éves korában
eredő büntető eljárás következmé- elhunyt. Temetése ma fél 4 órakor
a Belvárosi temetőben.
nyei alól.

A rádió

mai

SZERDA, JUNIUS 27.
Kossuth-Rádió
7 Színházak és mozik műsora. 7
óra 05 Zongoraverseny. 7.25 Vidám
dalok. Hanglemezek.
7.45 Lapszemle. 7.55 Műsorismertetés. 8.05
Népzene. 8.30 Műsorzárás.
11.30
Arany János művei. 12 Hirek. —
Hangos Újság. 12.30 Bura Sándor
és zenekara. 13.15 Rádió szórakoztató zenekara. 14.10 Úttörő-híradó.
14.25 Zopgora. 14.45 Hanglemezek.
15.30 Magyar fiatalok énekelnek. 15
óra 50 Műsorismertetés. 15.55 Női
szemmel. 16.20 Iskolások rádiója.
17.10 Szép új frások
az elmúlt
hónap terméséből.
17.30
Színes
muzsika. Hanglemezek. 18 Győztes
szárnyak. 18.30 Hanglemez. 19 Rádió tánczenekara. 20 Hangos
Újság. 20.40 Versenyben
az ország
kenyeréért. 20.45 Egy falu — egy
nóta. 20.55
Rádiózenekar.
22.25
Stúdió Zenekara.
23.30
Hegedűzongora.

Június 27.én délután 6 órai kezdettel az MSZT.székház
(Horváth
Petőfi-Rádió
Miiháty-utca 3.) helyiségében érte7 Ének'. Hanglemezek. 7.45 Opekezletet tartunk. Kérjük a titaár
•raré&zleiek. £ -Hanglemezek. 9 -P-latt-1
munkatársak pon tos megjelenésé^

műsora

ner Éva zongorázik. 9.20 Iskolások rádiója. 10.10 Zenekari hanglemezek.
10.45
Hangszerszólók.
Hanglemezek. It Óvódások műsora. 11.20 Hanglemez. 11.30 Műsorzárás. 15 Hanglemezek. 15.40 Szovjet híradó. 15.55
Operett. 16.40
Ének, zongora. 17.10 Ének. Hanglemezek. 17.40 Rádió esti iskolája.
18.10 Kórusmüvek. 18.40
Elméleti
tanácsadás. 19.25 Elbeszélés. 19.50
Talurádió negyedórája. 20.05 Brársa, zongora. 21.30 Tánczene. Hanglemezek. 22 Operarészletek.
22.39
Régi táncok. Régi dalok. 23-ig.
DÉLMAGYARÓRlzifa
ooHHkol napilap,
' e l e l í t a e r l e i z t é ét
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