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Tizévi fegyházai kapóit 
az összeesküvő Falcione és Fodor 

A népi demokrácia megdöntésére szorve?kedek a szegedi 
p f e i f i e n s t á k 

Ember ember hátán szo-
rongott a városháza közgyü 
lési termében, hogy meghall-
gassa a szegedi összeesküvők 
népbirósági ilélelét. Déli 12 
órakor vonult be a küiönta-
nács, élén Kiss Dezső tanács-
vezetővel, aki figyelmeztette 
a hallgatóságot, hogy a leg-
csekélyebb rendzavarás ese-
tén kiürítteti a termet, majd 
feszüli várakozás közben ki-
hirdette: a mVpüirúslg Ítéletét, 

A küiöntanács bűnösnek 
mondta ki valamennyi vád-
lottat az á'lamrend megdön 
lésére irányuló szervezkedés 
Ijünfetléhen. Ezenfelül Fal-
cione Kálmánt és D. Na© 
Gézát Izgatás bűntettében, vé-
gül Falcione Kálmánt e©-
rendbeli folytatólagosan el-
követett izgatás bűntettében 
és ezért 

dr. Falcione Kálmánt és 
Fodor Istvánt 19 évi fegy-
házbüntetésre, 19 évi jog-
vesztésre, ingó és ingatlan 
vagyonuk elkobzására, I). 
Nagy Gézái 5 évi fegyház-
büntetésre, 10 évi jogvesz-
tésre, Szegedről örökre ki-
tiltásra Ítélte. 

Magyar Pál tábornokot két-
évi fegyházbüntetésre, jog-
vesztésre és nyugdijelvonás-
ra, Kuba Vilmost, Tilzc 
Györgyöt és Dalmádl Ernőt 
1—1 evi börtönbüntetésre, 3 
—3 évi jogvesztésre, Gál Ró-
bertet 5 évi kényszermunká-
ra, 10 évi jo©'eszlésre, Gál 
Gyulát nyolchavi börtönre, 3 
évi jogvesztésre, Takács Mik 
ló;t és t efceslyén ZoMnlmás 
félévi börtönbüntetésre, 5 évi 
jogvesztésre. Ilenn Lászlót, 2 
évi fe©'házbüntelésre, 5 évi 
jogvesztésre, Madaras László! 
háromévi fe©házbüntelesre, 
5 évi jogvesztésre, Császár 
Vilmost szabadsá©esztéssel 
me©álLhaló ÍOBO forint pénz-
büntetésre, e©'évi jo©esz-
tésre, anrit az eddig eltöltött 
előzetes letartóztatással kitöl-
töttnek vettek, a szökésben 
lévő dr. Bárkányi Ferencet 
és dr. Vándor Ferencet 8 évi 
kényszermunkára, 10 évi jog-
vesztésre és va©onelkobzás-
ra és Tési Csedömir Györ-

?yöt háromévi fe©házra, 10 
vi, jo©csztésre, valamint az 

ország területéről' kitiltásra 
Ítélte. 

Ezulán az ítéleti tényállást 
mondotta el az elnök. 

A Pfeiffer-párt Budapesten, 
a képviselők csoportjával 
abhan állapodott meg, hogy 
az ország hangulatának a 
meggyöngítésére rémhíre-
ket terjeszt, hogy a szerin-
tük három-négy hónapon 
belül bekövetkezendő ame-
rikai megszállás esetén — 
amely megszálláshan rész! 
vennének a nyugatos csend-
őr- és nvilaskülönilmények 
— ne találjanak komoly el-
lenállásra. 

Ezt a szervezkedési mozgal-
mat a né©' képviselő, Falcio-
ne, Fodor, Vándor és Bárká-
nyi átlelepi-tetle Szegedre. Itt 
D. N a © Gézával és a párt 
fiataljaival abban átlapold!ak 
meg, ho© még a választási 

hadjárat alatt felosztott terü-
leten, munkahelyeken és ahol 
megfordulnak, ezeket a rem-
ii ireket terjesztik, Császár 
Vilmost kivéve. Ezt a szer-
vezkedést Falcione közölte 
Magyar Pállal, aki a 
NyUKOSz-ban három vádlott 
tiszíLársával tovább terjesz-
tette a rémhíreket. 

A törvény szavai erre r 
bűncselekményre ugy szólnak 
5 büntetendő az, aki a 
demokratikusállamreml vagy 
köztársaság niendöntésére 
irányuló cselekményt követ 
el, de büntettet követ el az 
is. aki ilyen mozgalomban te-
vékeny részt vesz, va© elő-
mozdít.* 

— Allamrend alatt — foly-
tatta Kiss Dezső az indoko-
lást — nekünk csakis a ma-
gyar államrendre, a rra©ar 
köztársaságra kell gondol-
nunk. A magyar .államrend 
ma e© demokratikus beren-
dezkedésű államrend, amely 
c©'enes uton van a népi de-
mokrácia íclies megvalósulá-
sa feié. A mi demokráciánk 
a nép dolgozóiból, az ország 
érdekében dolgozó munká-
sokból, parasztokból és fia-
ladó értelmiségiekből ÍR s a 
hatalom ennek a népnek a 
kezében van. Mi ezt értjük 
demokrácia alatt s nem a 
nyugati, illetve amerikai de-
mokráciát, amire a védők hi-
vatkoztak. Ez a szervezkedés 
tehát nz ellen a népi demo-
krácia ellen irányult, amely 
inöst valósítja meg a három 
éves tervet, amely maga mö-
gött ha©ta a bankok álla-
mosítását. 

A rémhír terjesztéssel a köz-
hangulatot akarlak a vád-
lottak demoralizálni s az' 
akarták elérni, hogy a dol-
gozók ellcnállóképessége 
csökkenjen. 

Csirdjáb?n 9te-I eífoffsn 
a fasizmust 

Itt hivatkozott a tanácsel-
nök arra, h o © annakidején 
Mussolini is egész kis társa-
sággal indult, ho© megvaló-
sítsa a Marcia su Roma esz-
méjét és Hitler ifj liatodmagí-
val kezdte sörözés közben az 
egész világol lángbaboritó ná-
cizmusát. Tehát az ilyen ösz-
szeesküvést csirájában kell 
elfojtani, nehogy kiterebélye-
sedhessék. 

Reflektált Kiss Dezső az 
e©ík védő azon felszólalásá-
ra, amellyel Szeged társadal-
mát me©édte a kollektív t'e-
lelősségrevonás ellen. Han-
goztatta a tanácselnök a vé-
dőü©véd Kossuth emlékeze-
tes szavainak felszinrehozá-
sával kapcsolatban, hogyha 
történetesen a szabadságpárti 
va© Pfeiffer-©'ü!éseket a 
Kossuth-szobor élőit tartót 
Lik volna meg, Kossuth nyil-
ván nem mondja híres mon-
dását, »Szeged népe, nemze-
tem- büszkesége*, hanem le 
sz.áll talapzatáról és sürgősen 
elutazik Szegedről. 

— Ismerjük Szeged népét 
— folytatta Kiss Dezső — és 

VI. K. P. Beíüáí'os I . szervezete 
február 8.-án, vasárnap esle 6 órai kezdetteI 
Kálvin-tér 6. szám alatt 

m ű s o r o m f e l m e ^ b ó l a t 
rendez. Mindenhitszeretettemeghiva Vezetőség 

Kitűnő zenei Tánc I Büllé! Vacsora I 

szeretjük is, mert magyar em-
berek és tudjuk, h o© elkö-
vetkezik az idő, amikor a 
na© többség belátja, hogy 
Pfeiffer utja helytelen s az 

egyetlen és helyes csak az az 
nt, amely a népi demokrácia 
és a szocializmus megvalósí-
tása felé halad. 

Majd ismertette a tanácsel-
nök a büntetés kiszabásánál 
fi©elembe vett enyhítő és 
súlyosbító körülményeket. 
Ezután dr. Polónyi Jenő, a 
ík pügyészség veietője semmi-
ségi panaszt jelentett be sú-
lyosbításért, a védők pedig 
felmentésért. A védők egyút-
tal kérték védenceik szabad-

lábrahelyezését, amit a kü-
iöntanács az ítélet jogerőre 
emelkedéséig elrendelt a két 
éven aluli büntetéssel sújtott 
vádlottakkal szemben. Igy to-
vábbi letartóztatásban ' ma-
radt Falcione, Fodor, D. Na©, 
Gál Róbert és Madaras László 

Ezzel az Ítélettel a népbi-' 
róság ismét tanújelét adta an-
nak, h o © csirájában vissza-
ver minden olyan támadást, 
amely a népi demokrácia el-
len irányul. 

Tizenö iév i lervesgeíés u í ó n 
fiavoiifa siüiiilso cípretlát ereitméiiyezetS 

a k o m m u f i l s l a B E R T A J Ó Z S E f u f i í á s a 

A Szakszervezeti Tanács által rendezett egyhónapos 
szakszervezeti iskela szélső padjában negyvenen túli, de 
már ezüstösen deresedő fér rí üL Hallgatja az előadó fej-
tegetéseit a munkásönlurfairó I, ojyan öntudatról, amelynek 
neme. ak politikai síkon, de a gyakorlati éleiben, a munka-
padnál is mutatkoznia kell. Hallgatja és jegyez. Olyan 
buzgalommal, mini többi tan folyamlársai. Igy, elmélyülve, 
senki sem nézné ki belőle az elmúlt nagyszegedi! parikon-
ferencia egyik ünnepeltjét, Berta József elvtársat, do-
hánygyári újítót, aki mar a s zakszervezeti iskola clőil 
vizsgát tett a munkásönlud'al ból. liosszu évek tapasztala-
tai és töprengései gyümölcse ként üzemének szivarvágó gé-
pén olyan újítást vezetett be, amely jelentősen növelte a 
'ennilést és ezzel kihaíotfa dolgozók életszínvonalának az 
emelésére Ls. 

A szegedi dohánygyárban 
már liosszu idő óta kihasz-
nálatlanul hevert e© ciga-
retta©ártó gép. Leállították, 
mert keveset termelt, mert 
üzemköltsége súlyosan befo-
lyásolta a termelési költsége-
ket. 

A végtelen cigarettapapír 
szalagra ömlő dohányból 
sodródó, szintén végtelen, vé-
kony hurkaszerül cigarettát 
egy kettős kés aprózta előirt 
nagyságura. 

Á kél kés működése zökke-
nő is volt és a mozgató alkat-
részek állandóan koptak, 
szinte belenként cserélni 
kellett. 

A termelt cigaretták, dohány-
gyári nyelven »szivarlcák« 
aránylag lassan ömlőitek a 
gépből. A gép rengeteg ára-
mot fogyasztott, e©szóvnl 
korszerűtlen volt'és leállítot-
ták. 

Berta József dohánygyári 
főmüszerész (ü. b. tag) már 
tizenöt éve töprengett vala-
mi más megoldáson. Szinte 
rögeszméje volt, h o© e© 
késsel is el lehet végezni ezl 
a munkát. 

A tizenöt év alatt bárom 
szerkezetet gondolt el, 

háromszor építette meg, de 
— hiába. Munkáslársai nevel-
ték. Megeszem az első szi-
varkát, amely egy kés alól 
kerül ki — mondta az egyik. 

De az ötlet ért, formáso-
dolt és lassan-lassan kivihélő-
vé vált. Elérkezett a felsza-
badulás, elérkezett az az idő, 
amikor a löbbtermelésre kü-
lönös súlyt helyeztek az 
üzemben. Felszólították Rcr-
ta elvtársat, ho©r próbáljon 
valamit. 

Berta József leült. Tervez-
getett, számolt és — megszü-
letett a ne©edik — a végső, 

A magyar népi demokrácia a 
béke perspektíváját nyitja meg 
— állapította meg Losonczy Géza szegedi előadásán 

Az e©reteml napok kereté-
hen Losonczy Gcza ország-
gyűlési képviselő, a Szabad 
Nép szerkesztője — akit Dá-
vid Kató, a SzEISz elnöke 
üdvözölt — tartott előadást 
szombaton délután a város-
háza köz©ülési termében * 
középosztály útjáról. 

A háború előtti helyzetet 
ismertetve Losonczy Géza rá-
mutatott arra, lio©' 

az ellenforradalmi korsza-
kot a reakció és a közép-
osztály szövetsége jelle-
mezte. 

A felszabadulás után, egészen 
a mult év őszéig, a ma©ar 
értelmiség jelentős része bi-
zalmatlan volt a demokrácia 
jövőjével szemben. Ez volt 
áz az időszak, amikor a z or-
szág fejlődése átlépte a törté-
nelmi fejlődés vonalát és a 
polgári és a néjji demokrácia 
küzdelme visszavonhatatlanul 
eldőlt a népi demokrácia ja-, 
vára. 

Rámutatott arra, h o© a 
munkásság és a parasztság! 
viszonya a demokráciához' 
pozitivabb, mint az értelmi-
ségnek. 

Semmiképpen sem óhajt-

juk, h o © az értelmiségi kö-
zéposztály legyen, 

ami tulajdonképpen uralmi 
funkciót jelent. 

Azt szeretnénk, ha » kö-
zéposztály értelmiséggé vál-
nék, a nemzeit termelő-
munka különlegesen meg-
becsült tagjává, népünkkel 
együtthaladó és azzal egyiill 
érző értelmiséggé. 

A magyar népi demokrácia 
a béke perspektíváját nyitja 
meg. Az értelmiség a magyar 
társadalom keretén belül e© 
helyesen értelmezett demo-
kratikus nemzeti politikának 
lehet a hordozója és előmoz-
dítója a magyar népi e©ség 
kiformálásában. 

A nagy tetszéssel fogadott 
előadást Dávid Kató, a SzEISz 
elnöke köszönte meg és a 
következőket mondta: A ma-
gyar népi demokrácia feltar-
tóztathatatlanul halad végső 
győzelme felé, rajtunk múlik, 
ho© velünk vagy nélkülünk. 

a jó. A két kést leszereltette. 
A gépen átfutó végtelen ciga-
rettával párhuzamosan ten-
gelyt szerelt. Erre e© lég-
csavarszer ü alkotmányt he-
lyezett keresztbe. Ennek e©ik 
végére kcst erősített be. A 
tengelyt llnchajtással rákap-
csolta a motorra. A légcsavar 
forog és szeli, aprózza a szi-
varkákat, 'izedmilli:) éter pon-
tosságra. 

A félreállított gépet üzem-
behelyezték. A gép az első 
cigaretta óta (amit a munkás-
társ szerencséjére nem kellelt 
megenni) három-négy hónap 
alatt 

"0 millió ctgarelíalöbblctlel 
örvendeztette a füstölők 
na©r táborát. A tölrőlereni 
Berta uti'ásával havonta 18 
százalékkal (öl millióval) 
több cigarettái dobhal a 
piacra. 

A központi doliányjövedék 
mérnőkeí csodálattal adóznak 
Berta elvtárs személye iránt. 

Né© jpolgáril végzel! szak-
munkás. 

Az alapötletet négy polgári-
val valósította meg. Kiszámí-
totta'például, hogy a légcsa-
varnak mily hosszúnak kell 
lennie és milyen forgási se-
bességet kell elérnie, h o© az 
egyik végén lévő kés pont 
annyi idő alatt érjen/a szivar-
kákhoz, mig az 56—G6 milli-
métert, e© »cigarettahosszat* 
halad. 

Becsülik a lehelő lege©-
szerübb, legkívihetőbb ötlet-
ért cs a könnyű megoldásért. 
Olyan megoldásért, amely 
számára külföldön szabadal-
mai és — jó pénzt jelentene. 
Itt Ma©arországon, mivel a 
dohányjövedékkel szemben 
nem alkalmazható és mivel 
ilyen gép©irtás nincs, tulaj-
donosának nem jelent semmi 
különösebbet. 

Csak megnyugvást, hogy a 
maga részéről is jelentősen 
előmozdította azt, amit tár-
sai, a magyar dolgozók szé-
les tömegei most igyekszenek 
becsülettel kiharcolni — a 
hároméves terv végső sikeréi. 

Belváros 
helyén 

legforgalmasabb 

iizteti kirakat 
kiadó. Érdeklődni 
adóban. 

kí-

Oicsón kAeneii TásArolbat ós i • 
mUtettwrt feleiössót nelíwtf 

D'óts wetbui-M'nH 
Polituros ttiófahálószöba 3000 
Polituros diófa kombinált 3000 
Fényezett háló 2200 
FFényezett kombinált 2800 
Konyhabcrendezés 11 ~>0 
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Felhívjuk szakszervezeti nőlagjalnkat. hogy lehrnár (Hté, 
hétfőn délután 5 órakor nőiiagvgvülést fariunk a szakszervezej: 
székházban. Előadó: Ats Erzsébet, a Szakszervezeti Tanács r.ö-
tílkára* Kérjük tagjaink megjelenését. 


