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Megkezdte a népbirósáa 
Lévai Béla és 42 összeesküvő társa 

büniigyének tárgyalását 
A népbiróság különtanácsa a hatalom átvétele esetén min-

jgiss Dezső elnökletével kedden ően fontosalfa helyen ax őem 
kezdte tángv^nl Lévőt Béla és béreik álljanak 
'42 társa bűnügyét. 

Mint emlékezetes, a szegedi 
rendőrség államvédelmi osztá-
ly* hosszú hetekig tartó nyo-
tnozás után leleplezte az ujabb 
jcegedi Összeesküvést, amely a 
demokratikus államrend éa a 
jttemokratikus köztársaság meg- j 
Ööntésére Irányult. A vádlottak 
közül tizennyolcan szabadlábon 
(védekeztek, aldk közül Adrigáti 
Dénes államvasút) felvigyázó 
tír. Groh Béla hivatásos aiezre-
Wes és Sulka János hivatásos 
wózados a főtárgyaláson nem 
fcicnt meg, így ér. Polónyl Je-
hő népfőügyész Indítványára 
hármójuk ügyét elkülönítették 
»s egyben elrendelték előzetes 
letartóztatásukat. 

A harmlncolda'as vádirat Is-
mertetése után a kfilöntanáics 
hivataliról elrendelte az eddig 
kssbadtábon védekező Taraszo-
aits ödőn volt népbiró letartóz-
tatását ls, majd megkezdte Lé-
Wí Béla, az összeesküvés szer-
vezőjének kihallgatását. 

B ű n ö s n e k 
m s i i s m 

é r c em 

„Moabfzhstó* 1 Jobb-
o lda l i ak 

A nagyközönséget röplapok-
kal akarták a halalom átvéte-
lére előkészíteni. Azonkívül 
robbantásokat kívántak végre-
hajtani, hogy ezzel pánikhan-
gulatot Idézzenek elő » Igy erő-
szakos halalomátvétel esetén az 
ipari munkásság és parasztság 
nagyardn"ii ellenállását meghi-
ntiltsák. Ezért ke'fett volna az 
összeesküvőket mind felfegy-
verezni. 

Tervének megnyeréséhez Is-
merőseit kereste fel, akikről 
feltételezte, hogy egy követ fúj-
nak vele s ekikről tudta, hogy 
összeköttetésben állnak megbíz-
ható »jobboldali* körökkel Igv 
elsőnek Keller Tivadar városi 
Jegyzővel vette fel az érintke-
zést, aki készséggel csatlakozott 
• mozgalomhoz és további be-
szervezéseket ígért. Mélykúti 
Béla főhadnagy fa salwel-lé-
lekkei csatlakozott hozzájuk, 
csakúgy, mint Horváth Márton 
ia Kisgazdapárt volt alelnöke és 
'dr. Vass Béla, a Kisgazdapárt 

A törvényszék esküdtszék! jyfat titkára. IIlés Károly ráro-
termét megtöltő hallgatóság lé- fii tisztviselő se huzódozott, sőt 
éíkeet visszafojtva hallgatta jrésztvett megbeszéléseiken. Tőlh 
Lévai Béla nyilatkozatát. ipái MAV segédtiszt a vasút bc-

— Bűnöknek érzem magam 
— kezdte vallomását. — A fei-
mabadulás után... 

— Álljon meg —- szói közbe 
Üss tanácselnök — és lzeKlő-
ftet olvas fel az Összeesküvők 
röpiratából, melynek minden 
Ksava uszítás, lázllás a köztár-
saság, a demokrácia eJieu. — 
Ugye sose volt ínyére a demo-
kratikus Irányzat? 

— Valóban — válaszolta Lé-
vat — nekem nem felelt meg ez 
a rendszer. Egy esetleges há-
ború esetére vonatkozott a ml 
aeervezkedésünk. De ml nem 
gomboló, hanem épitő ellenzéki 
pártot akartunk létrehívni 

— Erre való az ekratít — 
mulat az elnök az előtte felhal-
mozott bűnjelekre, a piszto-
lyok közt elhelyezett robbanó-
anyagokra, gyutacsokra. 

Ézntén elmondta Lévai, hogy 
kezdte szervezni tx összeeskü-
vőket Az elnök figyelmeztette 
az akadozó vádlottat, hogy 
olyan bűncselekménnyel van 
Vádolva, amit a törvény halát 
la) büntet. Önmagán segít, ha 
•eljes őszinteséggé' tár fel min-
dent 

A minden izében remegő vád-
lott feltárta ezután a >Magyar 
Ellenállási Mozgalom Szegedi 
Szervezete* célkitűzéseit. Azért 
főit létre, hogy a jelenlegi rend. 
•zert megdöntsék. A helyzet Lé-
vői szerint mér annyira kléle-
•ődött a nagyhatalmak közt, 
hogy rövidesen ldtőr a háború 
fe a demokráciák összeomlanak. 
Elgondolása szerint tehát erre 
fcl keh készülni s á pártokban, 
hivatalokban (város, bíróság, 
y^ut, katonaság, posta, pénz-
ügy Igazgatóság) megbízható em-
bereket kell beszervezni, hogy 

•zervezését ajánlotta fel, Tara-
szovlts ödőm a PDP vonalon kí-
vánt segítséget nyújtani, Szé-
kelyhídi Antal a bíróság •meg-
bízható* listáját Ígérte, csak-
úgy, mint dr. Szovnora József 
törvényszéki jegyző Zsótér (Saj-

gó) Imre hírlapíró nemcsak 
Ígérte, de át ls adta a szegedi 
jobboldali hírlapírók névsorát, 
ezt ugyan előzőleg Szász Fe-
rec volt szegedi hírlapíró aján-
lotta fel, de Ígéretének nem 
tudott eleget tenni, mert köz-
ben Budapestre távozott. 

Lévai, ald bűntársait a ren-
dőrségen felfedte, most Igyek-
szik mindent magára vállalni 

Tö reda fmes 
b e i sme r é s 

Kisss tanácselnök figyelmez-
teti ts erre, mondván, ezzel 
nem segit bűntársain, önmagá-
nak pedig nem használ, holott 
a legsúlyosabb büntetést csupán 
a töredelmes beismerő vallomás 
enyhítené. 

Lévai arcizmai megfeszülnek. 
Látszik, hogy vivődik őnmagá" 
val. Drámai pillanatok telnek 
el, majd alig hallhatóan kije-
lenti: 

— Fenntartom a rendőrség 
előtt tett feszes terhelő vallo-
másomat, s leszögezem, a ren-
dőrségen igen rendesen Iróniák 
velem. 

Látszik, milyen megkönnyeb-
bülés számára a tiszta igazság 
feltárása s most már felszaba-
dultan felet a védőügyvédek 
kérdéséradatára, akik saját vé-
denceik érdekében Igyekeznek 
vallomásra bimí. 

A népWróság a tárgyalást 
szerda reggel nyolckor folytat-
ja. Ezen a napon dn Keller Ti-
vadar, Mélykúti Béla, Horváth 
Márton, Csornák Elemér, Som-
lyód! Ferenc és Konrád Jó-
zsef kihallgatására kerül a sor. 

Kettészakadás előtt 
Leon Bitiül pártja 

A f ranc i a n é p n e k n e m kel l Mar ia k o r m á n y a 

Párizs, Julius 27. Kedden 
délután mutatkozott be a 
parlamentben a Marié kor-
mány. Marié valószínűleg 
megkapja a többséget, de bz 
már 

nem valószinü, hogy el-
éri « 352 szavazatot, 
amellyel megbízást kapott 
R kormányalakításra. 

A kormány megalakulása 
mind Párizsban, mind a 
vidéken tiltakozó mozgal-
mak) erfisbbődését vonta 
maga után. A gyárakban, 
irodákban, laboratóriumok-
ban \ 

százával fezületitok a hatá-
rozatok, amelyek demo-
kratikus egységkormányf 
követetnek. 

A kormányválság vesztese a 
szocialista párt, amely 
nemcsak pozíciókat vesz-
tett hanem elvesztette egy-
ségét Is. Ha a ipárt kettésza-
kadásáról szóló hirek még 
koraiak is, voltaképp mégis 
ez a helyzet. Az Intransice-
ant szerint a szocialista 
pártban Jelenleg uralkodó 
anarchia előbb-utóbb nyitt 

amerikai parancsra vonta vissz 
lemondását Szifilisz 

Zavaros a helyzet Görögországban 

í i 

szakításra vezet. A pártve-
zetőség egyrésze hevesen ál-
lást foglal a kormányban 
való részvétet ellen, a (másik 
csoport alrészvételt pdrlotta. 

Rlum természetesen min-
den erejével az u'óbbi 
csoportot támogatta. 

Blum befolyása azonban 
meggyengült és csak VLn-
cent Auriel köztársasági el-
nök közbelépése tudta a 
mérleget a kormány olda-
lára billenteni. A párt ve-
zetősége a hétfői vita után 
éjjel 11 órakor 4C> szavazat-
tal 21 ellenében elfogadta a 
Reynauddal való r nyűtt-
működést. A párt kisebbségi 
csoportja aonbnn Boutvien 
javaslatára közleményt ho-
zott nyilvánosságra, amely-
ben élesen tiltakozik a Rey« 
nauddfll való együttműkö-
dés ellen. 

A szabad görög rádió je-
lenti: A legutóbbi napok 
során elszenvedett katonai 
vereség és a munkások 
sztrájkja miatt a monarchó-
fasiszta görög kormány ne-
héz helyzetbe jutott. Szofu-
lisz lemondását a görögor-
szági amerikai parancsnok 
utasítására vonta vissza. Er-

re 

az amerikai parancsno 
Washingtonból kapott 
utasítást. 

Kedden a görög kormán' 
rendkívüli minisztertanácsra 
ölt össze, amelyen 

nz amerikai parancsnoki 
résztveit, 

A tanácskozáson foglalkoz-
tak a (monarchó-faslsztá!. 
válságos helyzetével. 

Ha elnök tennék . •. 
W a S í a c e n y i l a t k o z a t a a M a r s h a l M e r v r ő -

Párizs, julius 27. A Franc* 
Tireur interjút közöl Wal-
lnceval, az amerikai hala-
dó párt elnökjelöltjével. 

— Ha én lennék az elnök 
—• mondotta Wallace —, 
rajta lennék, hogy a békét 
azonnal megkössük és a 
megszálló csapatokat egy 
esztendőn belül kivonnánk 

Németországból. Ellene va-
gyok olyan tervnek, amely 
politikai furfang szüleme-
nye. Ha elnök lennék, a 
kongresszustól hitelt kér-
nék az UNO kebelében mű-
ködő szervezet felállítására 
amely az Európának nyúj-
tandó segélyek szétosztását 
intézné. 

Januártól juniusíg 
2 3 s z á i a l é P a ! e m e l k e d e t t a r e á l b é r 

A munka ve rsenye'k H munka 
leirmelékenyséfrónek gyorsüte-
mű emelkedéséhez " vezettek 
úgyszólván minden Iparágban. 
A munka nagyoob termelé-

kenységének. a I6bbtermelés-
nek ereoménye pécRg a mun-
kabér. elsősorban n teljesít-
ménybér tartós emelkedése. 

ATLAGOS ÓRABEREK A GYARIPARBAN: 
Időbérbfn 

2 23 Ft 
2 25 Ft 
2.45 Ft 

Ttlleiitmfay-
kérben 

2.83 Ft 
2.98 Ft 
9.39 Ft 

Íamrór. 
priits 

junius 

Az átlagos órabér januártói 
juniusíg összesen 17 százaiéi-
kai emelkedett. Főleg nz utób-
bi két hónapban szembetűnő 
a javulás, amikor már elkez-
dődtek a munkaversenyek és 
növekedett a munkateljesít-
mény. Ennek megfelelően el-
sősorban a teljes! Imény bérek 
emelkedtek, minthogy a mun-
ka nagyobb termelékenysége, 
az egy "munkaórára eső több-
termelés közvetlenül itt "érez-
teti a hatást. A inunkaverse-
nyek tehát a tenne lés növeke-
désén keresztül emelik a mun-
katereket és javítják H dol-
gozóik éle I színvonalát. 

De nemcsak a névleges te-
rek emelkedtek az elmúlt hó-
napokban. hanem a reáldórek 
Is. A megélhetési költség ta-
asbzai ínég drágult kissé a 

januárival szemben, Junlusban 

MotttAuiinvi 
Mrrtndixerbeo 

2.64 Ft 
2.77 Ft 
8.05 Ft 

Átlag 

2.64 Ft 
2.75 Ft 
8.09'Ft 

azonbau már mégkezdődött az 
olcsóbbodás! folyamat. A meg-
élhetést költségek összege Ju-
uiusban öt százalékkal alacso-
nyabb volt. mjnt januárbau, « 
kiflzelésre kerülő forinlbéreík 
vásárlóereje tehát ennek meg-
felelő mértékben emelkedett 
. A reálbérek átlagos színvo-
nala a következő mértékben 
javult januártól juniusdg: 
a teljesítménybéreseiméi 2 
a mulatószámos bére-

seknél 22y. 
az Időbéreseknél l ő * 

Az átlagos reálbér 23 százn-
lékkm emelkedett a gyáripar-
ban Januártól júniusig. Július-
ban az élelmiszerárak olcsób-
bodása következtében tovább 
javult a reálbér, a munkaver-
senyek fokozódó teljesítménye 
pedig lépésről-lépésre emelt * 
dolgozók keresetét. 

I 

JEGYEZZE ELŐ! 
Pcltltlcn tekintse meg Julius 31-Áfil KIRfiKRTRinKflT! 

MINDENT EGYHELYEN 
o jAmlnfiségek áruházában I 

Haas Fuiop és Fia VAlóJhV^^l 

A H a ' á n o s s s r f r á l k 

A t h é n b e n 

A szabad görög rádió je-
lenti, hogy Athénben öt 
napja tart a tisztviselők és 
munkások sztrájkja. Pireus-
ban és Athénben 22/órás ál-
talános sztrájk volt. A köz-
ponti szakszervezeti bizott-
ság bejelentette, hogy a 
munkások és tisztviselők 24 
órás sztrájkba kezdenek, ba 
nera teljesitik követelései-
ket. 

Nem gond többé a fűtést 
Gondoskodott róla a 

é n b á n y á k 
észvényiársaság! 

Keresse lel a Magyar Állami Szénbányák Rt. 
ierahatát Szeged, Boldogasszony sugárul 17. 


