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A maoyar nép megbélyegzi 
i Görögországban idegen segifséggeS 

folyó kegyetlen terrort 
Onnyós Lajos minisztere nök visszautasította a székes-
fehérvári püspök demokreciaettenas k h vását — A Ház 
elfogadta az ügyvédi rendtartás módosításéról és az 
elhagyott javak rendezéséről szóié törvényjavaslatokat 
Budapest, május 11. Az 

jjprszággyülés keddli ülésén 
sNagy Imre elnök bejelentet-
te. ho© Nánási László 
(NPP) és Gyöngyösi János 

!(FKP) sürgős interpelláció 
tíőlerjrsziésére kértek enge-
'délvt. I 

Náná.ví- László hangoztat-
ta, hogv már jó ideje aggód1-

1 ©él jük a ró óg nép sza-
badságharcát. A szabadság-
szerető görög népei idegen 
Vtnperinlisla erők segítségé-
ve] rabigában tarló monar-
chó f is:szták ke©etlen ter-
rorral lépnek fel a görög 
demokraták ellen, amire pél-
dái csak a hitleri fasizmus 
adolt. A terror napról-nap-
ra fokozódik. 

Május 4-én már 154 olyan 
politikai foglyot végeztéi 
kl. akik közel 3 éve vol-
tak bezárva. (Felkiáltások: 
a!fas«4iyB V legközelebbi 
lix napra tovább! 830 de-
irokrefá* 'elö'tek kl kivég-
zésre. 

A most kivégzettek között 

igen sokan voltak olyanok, 
1 akik kitüntették magukat a 
| német támadók ellen vivott 
harcban. A szörnyűségekhez 
imperialista érdekből egyes 
nagyhatalmak is segítséget 
nyújtanak. 

• A görög nép szenvedései-
ért nagy mértékben fele-
lősek a brit és amerikai 
'kormányok Is. (Ugy van, 
ugy van!) A dolgozó ma-
gyar nép nem hagyhatja 
hyü eseményeket, tiltakoz-
szó nélkül ezeket a szór-
nia kell és meg kell bé-
lyegeznie a Görögország-
ban Idegen segítséggel fo-
lyó kegyetlen terrort. 

A magyar kormánynak is 
minden eszközt igénybe kell 
vennie, hogy az ország ne-
vében felemelje tiltakozó 
szavát. 

Az interpelláció befejezté-
vel valamennyi képviselő 
percekig lelkesen éljenezte 
a görög nép függetlenségé-
ért küzdő szabadságiharco-
sokat. 

Momér Erik: A kormány mélységesen 
elítéli a görög szörnyűségeket 

tudta megakadályozni, ugy 
a görögországi terror nem 
fogja a demokratikus erők 
előretörését feltartóztatni. 

Molnár Erik külügy mi-
niszter válaszában kijelen-
tette: 

A magyar kormány inély-
sé"e en elítéli a görögor-
szá i "/ö-iiyüségéket. 

i'Anii Görögországban törtér 
«flik. nem más, mint a német 
fasizmus terrormódszerei-
oek alkalmazása. A megdöb-
benést, amelyet a fasiszta 
barbárság feltámadása okozt, 
jsak növeli az a körülmény, 
h o© a lerrort olyanok ellen 
alkalmazzák,, akik vérüket 
ontották a német fasizmus 
megdöntéséért és gyakran 
olyanok alkalmazzák, akik a 

| német fasizmus cinko .ai vol-
tak De amint a német fasiz-
mus bukását a terror nem 

A magvar kormány min-
den alt-alma.) megragad, 
ho© a görögországi ször-
nyűségek ellen az arra Il-
letékes nemzetközi f áru in-
nál tiltakozzék és köteles-
ségének tartja, hogyrészt-
vegyen abban az egyete-
mes tiltakozásban, ame-
lyet a civilizált emberiség 
• fasiszta barbárság feltá-
madása ellen bejelenlelt. 
A külügyminiszter vála-

szát az országgyűlés hosz-
szanlartó lelkes tapssal vet-
te tudomásul. 

Miért közösítette kl székesfehérvári 
otísonk a bakonykuti plébánost 

Gyöngyös! János sürgős 
interpellációjában szóvátet-

\%e Szittyái Dénes bakonyku-
ü plébános eselét, akit Svoy 
Lajos székesfehérvári piis-

,.pök súlyos fegyelmi bünte-
téssel snjlot! azért, mert ki-
állott a demokrácia melleit. 
Mint mondotta, ez az ü © 
joggal nyugtalanítja az egész 
országot félekezeli különb-
ség nélkül 

S/i'lvail a székesfehérvári 
püspök a kánonjnmiak a ' 
eretnekségre vonat- o ó 
szakaszai a api I'Füg-
gesztette a papi funkciói-
lói és ez az intézkedés a 
kikö ö i'ésl is maga után 
vonja. 

Ez az ü © nem , tekinthető 
egyházi ügynek, mert bün-
tetése nem az illető papegv-
házi funkciója miatt, nem 
is annyira polilikai állás-
foglalása miatt történt, mert 
hiszen a demokrácia elis-
merése nem állásfoglalás, 
nauem polgári kötelesség 
(lelkes laps'. hanem inkább 
•iz illető pap közéleti mnga-

tartása és viselkedése miatt 
és i © 

az a beavatkozás érinti a 
minden állampolgárt egy-
aránt megillető politikai 
szabadságjogok területét. 

Mikor a demokratikus kor-
mányzat messzemenő előzé-
kenységet tanusit a ka-
tolikus egyházzal a függő 

'kérdések közvetlen tárgya-
lások utján való elintézésé-
ben, az ilyen püspöki intéz-
kedés a nelyes és célszerű 
megoldásnak csak útjában 

Fájdalomtól megtört 
szívvel tudatjuk, ho© 
szerető férj, jó apa 

Doktor János 
május 10-én 44 éves 
korában elhunyt. Te-
metése 12-én délulán 5 
órakor a gyevi temető 
halottasházából. 

Engesztelő szentmise 
reggel 8 órakor a fel-
sővárosi templomban 
lesz az Egek Urának 
bemutatva. 

A ©ászaié család-. I 

áll és mellette az ellentéte-
ket is növeli. A püspök in-
tézkedése azt a látszatot 
kelti, h o© a demokratikus 
kormányzat nem tud meg-
védeni valakit az üldözés el-
len akkor, ha az illető a de-
mokrácia mellett áll ki. 
Ilyen látszatot a ma©ar de-
mokrácia nem viselhet elér 
nem is tűrhet. 

Az interpellációra vála-
szolva Dinnyés Lajos mi-
niszterelnök megállapítot-
ta, h o © Szittyái Dénest 
egyházi főhatósága részéről 
az'ért érte a legsúlyosabb 
vád és fenyegetés, mert még 
a választások idején az 
egyik demokratikus párt 
képviselői listáján jelöltette 
magát, majd a választások 
előtt a fizikai és szellemi 
munka megbecsüléséről 
mondott beszédet és főleg 
azért, mert Rajk László bel-
ügyminisztert egy székes-
fehérvári ©ülesen mint 
olyan párt képviselőiét üd-
vözölte, amely párt lehetővé 
telte, hogy nepüT.k saját 
földjén saját kenyerét ter-
melje. Megállapítható tehát, 
ho©-

a kiközösítés és felfüg-
gesztés mögött nem vallá-
si, hanem poü'ikai okok 
vannak. Ez az intézkedés 
visszaélés a demokrácia 
türelmével. A kormány 
nem tűrheti, hogy üldö-
zésnek és jogfosztásnak 
Ipgyen kitéve bárki de-
mokratikus politikai ál-
lásfoglalása miatt. A ma-
gyar köztársaság kormá-
nya nem avatkozott az 
egyházak vallási kérdései-

be, "de ugyanakkor vissza-
utasítja bizonyos egyházi 
személyek egyre sűrűbb 
provokációja!, ami népi 
demokráciánk ellen irá-
nyul 

és visszautasít minden olyan 
támadást; amely állampol-
gárainak jogait akarja csor-
bítani. 

A laikus elemek bevál-
nak a bíráskodásnál 
Ezután áttért a Ház az ügy-

védi rendtartásról szóló tör-
vény módosítását és kiegészí-
téséi tartalmazó javaslat tár-
gyalására, amelyet Faragó 
Győr© előadó* ismertetett. 
Pongrácz Tibor (FKG), vala-
mint Lukács Vifmos iSlDP) a 
javaslatot elfogadja Ríen Ist-
ván igazságú gymlniszler rá-
mutatott arra hogy a javaslat 
azi ügyvédellenes hangulat el-
len irányul azzal, hogy módot 
ad a hatályosabb fegyelmi bí-
ráskodásra* 

A laikus elemek Uevllele a 
bíráskodásba a munfcásbJró-
s'.t'aái nagyszerűen bevélt, 
fce fog válni az ügyvédi le-
©Clniek elblrélésánT !s, 
hof v inegtK/!4sa a kart ar 
edís nem yal" elemektől. 
A. Ház az ügyvédi rendtar-

tásról szóló törvényjavaslatot 
általánosságban és részletei-
ben is elfogadta 

Ezulán elfogadta a lláz az 
elhagyott javak rendezéséről 
szóló törvényjavaslatot is. A 
legközelebbi ülés "szerdán dél-
elölt 10 órakor lesz. amikor 
a gyógyszerészeiről szóló för-
\ én y ja'va sla tol l ;i i*gya l j á k. 

G ? r ő E r n ő h á r o u é v i m i n i s z t e r 
Tildy Zoltán köztársasági elnök Gerö Ernő közlekedés-

ügyi nvniszlerhez minisztersége harmaoik évfordulója al-
kalmából meleghangú levelet intézett, amelyben az egész 
nemzet őszinte "elismerését és nagyrabecsülését tolmácsolja! 
a miniszternek azért a céltudatos és minden nehézségei 
legyőző munkáért, amellyel az etmult három esztendő alatt 
a magyar közlekedést újjáteremtette. A levél kiemeli azt 
a tényt, hogy a miniszternek mindig legfőbb gondját a dol-
gozó emberi erőknek, a nagy munkasseregnek emberi sorsa 
képezte. akik vezetése alatt végezték épitő tevékenységüket. 

Gerő Ernő elvtárs most 
barom éve e© rombadőlt 
ország legfontosabb közgaz-
dasági pozíciójában kezdte 
meg munkáját. Az elmúlt 
három év alatt újjáépült a 
vasút, békebelivé nőtt a köz-
lekedés. hidak sorozata ké-
szült el. Gerő Ernő elvtárs 
neve e három év alatt foga-
lommá nőit Magyarországon. 
Neve e©et jelent az éjt-nap-
pallá tévő munkával, az ön-

zetlen ség'gej, az áldozat-
készséggel és szakszerűség-
gel. 

A termelési munka lázá-
ban egy pillanatra megáll-
nak a magyar dolgozók. A 
munkapadok, az Íróasztal és 
az eke szarva mellől vidám 
kalaplengetéssel köszöntik 
Gerő Ernőt, a vasútépítőt 
és hídverőt, az első magyar 
élmunkást... 

Neoyedik had.fogolyvonat 

Itt a Debrecenbe érkezeit 
szegediek névsora 

Debrecen, május 11. (Tudó-
sítónk éjjeli telefonjelentése.) 
Kedden megérkezett a negye-
dik hadifogoly-szerelvény Deb-
recenbe az * átvevőá llomásra 
1010 volt hadifogollyal. A ha-
difoglyok többnyire a 7020-es, 
7049-es és 7471-es táboro'k*8í 
jöttek. Valamennyien egészsé-
gesen érkeztek meg. 

A hazatértek között több 
szegedi és szegedirörnvéki is 
van Névsoruk a következő: 

Mursí András, Hétvezér-utca 
54. (1928). Koitimhán Sámuel 
(1908). Na© István. Kecske-
méti-utca 16. (1911). Balázs 
Gé/a, Keleinen-nlea 11. (1924), 
ökrös Autó'. FelsőkiDponl 343. 
(1912). He©es Oe/sík Kilbefc-
Itáza (1924), Rá lkai János, 
BrUssze.i-kürut 26. (1912b Kar? 
Mlkuís (1907). K's Kárai v 
(1920), Doktor Lajos, KUhek-

Uára (1922), Barcsik Alajos 
(1917) Zoltán-utca 17, Terhes 
József (1921) l>es/k, Rózsa La-
jos (1926) Kismartoni-utca 23. 

A következe hadifoglyok 
küldtek özeuetet Szegedre az-
zal. ho© egészségesek: 

Rcnusö Győr© feleségének ) 
a 7241. táborból. Sós Zoltán 
hozzátartozóinak Deszkre a 
7473/5. táborból. Kovács Mi-
hály feleségének Újszegedre 
a 7*882.. Maród Zoltán hozzá-
tartozóinak Deszkre a 307/27. 
Bus László hozzátartozóinak .i 
307, Farkas lst\ án szüleinek, 
Csuka-utca 9. szám alá a 307, 
Klsj'ái János a 7424/3. IvánvJ 
Géza a 4791 és VI* György 
a 1792 táborból. 

Kedden egyedül érkezett 
Szegedre (Loihnici-utcr 71. 
Szabados István. 

Viss«avantáfc 
a kapaknlc^reufiolete! 
Ismeretes, ho©' a város 

polgármestere rendeletet 
adott ki, amely Szerint má-
jus l-lől sem a háztulajdo-
nosoknál, sem a bérlőknél 
nem maradhat kapukulcs és 
azt a házfelügyelők kötele-
sek a bérlőktől és a háztu-
lajdonosoktól beszedni. Mi-
uián a rendelet különösen 
az éjszakai dolgozók érde-
keit érintette, — Dénes Leó 
polgármester kedden ugy 
intézkedett a házfelügyelők 
szakszervezetével egyetér-
tésben, hogy a sérelmes 
rendelkezés visszavonassák. 
Igy a mai naptól kezdve to-
vábbra is a korábbi állapo-
tot állította vissza és aház-
felü©elők kívánságra köte-
lesek kapukulcsot adni a 
lakóknak és a háztulajdo-
nosoknak. ^ 

hz egp tg f f i í &n*3nómja 

kiterjesztéséi i avas o) ja 
a S z E I S z 

A Szegedi Egyetemi Ifjú-
sági .Szövetség azt javasolta 
az Egyetemi Tanácsnak, 
hogy az egyes karokhoz az 
.ifjúság is küldjön megbí-
zottakat.. Ezek a megbízot-
tak képviselnék a kaci ülé-
seken az ifjúság éraekeit.. 
Ez természetesen nem jelen-
ti az egyetemi autonómia 
ni egsér l ését, el len ke z ől cg, 
ezt az autonómiát az egye-
tem polgáraira is kiterjeszti. 

Csak röviden 
Molnár Erik külü ©mi-

niszter a román nemzeti ün-
nep alkalmából üdvözlő 
táviratot küldött Anna Pnu-
ker külü©niiniszlemek. 

A Szakszervezeti Világszö-
vetség! elfogadta azl az in-
dítványt, amely egyenlő fize-
tést kiván a férfiak és nők 
e©enlő munkájáért. 

Trieszt és Velence között 
kisiklott az expressz, husz 
ember meghall. 

líerz env' Dánirt uijáéni-
Jett uruzÓTeumát Niklán fel-
avatták 

Szakasits Árpád a rádió-
ban nyilatkozol! a Magyar 
Dolgoz'ók Pártjának pro-
gramjáról. 

Nápoly és kórnyékén állí-
tólag fegyverrejtegetés miatt 
110 embert letartóztattak. 

Férüszöveiekj 
bélésáruk 

na© választékban LEV \L 
UTÓDA 

Pálfi Gábor 
Melcgkiitnál. 

N t k o i S n ! 
K á l l s z a p p a n ! 

RÉZGALIC! FET1SO és az. 
összes növényvédelmi sze-
rek 

H a r a s z t ? 
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